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Jako vždy pestré spektrum názorů, akcí, informací, zpráv
i reportáží atd. Tentokrát však s lehkou dominancí dvou událostí,
převyšující horizont města: 90. výročí vzniku ČSR a VOLBY, což
jak mnozí nechtějí slyšet, je jediná chvíle, kdy můžete mít vliv na
svůj příští, obyčejný život občana…. Ve zprávě ze zastupitelstva se
dozvíte o mnohých rozhodnutích ovlivňující budoucnost
města…Samozřejmě se můžete i ohlédnout za Řemeslnickými
trhy a 2. Salonem Z. Braunerové, jimž nechybělo vůbec nic, jen to
počasí…Konečně se ozvali i fotbalisté, a tak můžete spolu s nimi
zaplakat nad jejich současností…Na zadní straně tentokrát
nenajdete obvyklou fotoreportáž z minulosti i současnosti města,
kterou jsme otiskovali od letošního února. Rada města totiž
rozhodla, že tam bude opět inzerce…Tak aspoň chvilku sluníčka
v tomto ,, nebabím“ létě - a hezké počtení…
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90 let československého státu
Těch pamětníků, kteří by vám to mohli vyprávět, už opravdu moc
není, určitě byste je spočítali na prstech. Zbývá tedy než se svěřit
historii a to už je o něčem jiném -vždyť historii píší lidé ...
A je to historie věru pohnutá, popsaná v milionech knih…Je jasné,
že těchto pár řádků může být jen mini připomenutím zašlých dějů…
Vznik našeho státu by byl těžko možný bez války, o které
se nejprve soudilo, že nebude, poté, že bude krátká, až se
proměnila v dosud nebývalá čtyřletá jatka, s deseti miliony
mrtvých a dvaceti miliony zraněných…(Stačilo, aby si následník
rakouského trůnu zajel do bosenského Sarajeva na manévry blízko
srbských hranic, kde byl 28 . 6.1914 celkem snadno zastřelen.)
Nejprve byl celkem klid, jen Rakousko - Uhersko dalo Srbsku
ultimátum požadující tvrdě své vlastní vyšetřování atentátu na
srbském území. Když už se zdálo, že Srbsko ultimátum přijme,
vyhlásilo mu 28. 7. 1914 Rakousko - Uhersko válku. A pak už to šlo
ráz na ráz: 30. 7. vyhlásilo Rusko mobilizaci, 1. 8. Německo válku
Rusku, 3. 8. Německo válku Francii (s porušením neutrality Belgie)
a Britanie Německu.
Bylo hotovo. Mocní (ať volení, dědiční, či samozvaní) si vždycky
rádi zahrajou zničující partii pokeru na úkor národů.
Militarismus, nadutost monopolů, nafoukanost generálních štábů,
tehdejší (oficiálně pěstovaná) německá touha zalehnout celou
střední Evropu (Mitteleurope), ruský panslavismus s geneticky
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ÚVODEM
zakódovanou rozpínavostí i triky nacionalistických náfuků,
toužících prosadit své na úkor jiných, byť s použitím násilí, slavil
triumf. (Ostatně jako ještě mnohokrát později, však jsme u toho
bohužel byli…Kdo by se ptal plebsu?)

8. 1. 1918, není o nic jasnější:,,Národům Rakouska - Uherska,
jejichž místo mezi národy chceme vidět upevněné a zajištěné, měla
by být poskytnuta co nesvobodnější příležitost k autonomnímu
vývoji“.

Pánové se však tenkrát domnívali – a tehdejší analytici,
komentátoři i kuloáry s nimi - že budou ,,do švestek“ doma, jen
si to s těma ,,srabama“ vyřídí, vyzkouší si nové flintičky a pakověnčeni metály budou očekávat další prebendy. Místo toho zažili
strašné čtyři roky v zákopech, v blátě a mrazu…(Z války, která měla
být rychlá a krátká (blitzkrieg) a do které se zapojilo nejprve
pouhých 6 zemí, se stala válka totální, světová, probíhající na
obrovském území, za účasti 34 zemí…)

Ještě 16. 10. 1918. vydává rakouský císař Karel I. manifest,
slibující „svým národům“ tentokrát federativní uspořádání
Rakouska - Uherska a zaručující jim tedy národní svébytnost…

Do války významně promluvil i „vědecký pokrok“: poprvé
v dějinách se objevily kulomety, minomety, letadla, ponorky,
chemické zbraně a jiné vymoženosti. Nastal konec krásných
dragounů…
Válka vesele pokračovala a její stěžejní události děsily i ty, kdo jí
rozpoutali:v bitvě u Ypru (1915)použili Němci poprvé otravný plyn
(odtud yperit),v únoru 1916 vede Francie s Německem bitvu
u Verdunu (600 000 mrtvých), v červnu téhož roku čelí Německo
protiútoku Anglie a Francie na Sommě (1mil. mrtvých), v létě 1916
Rusko v tzv. Brusilovově ofenzivě rozdrtilo Rakousko –Uhersko
a získalo Bukovinu a Halič, v roce 1917 vede Německo ponorkovou
válku již naplno a když potopí americký parník Lousitania (1200
mrtvých), pomůže -ironií osudu- presidentu Wilsonovi prosadit
vstup USA do války. Byl to bod zlomu.
Ale i na diplomatickém poli se dějí věci nebývalé: na podzim
r.1916 umírá( po 68 letech vlády!) rakouský císař František
Josef I. Jeho nástupcem se stává Karel I., který se vrátil
k parlamentarismu a zcela změnil politický kurs. Později
dokonce zahájil za zády Německa jednání o separátním míru.
Ta však byla vyzrazena a následný čas se Karel I. ocitl v jakémsi
politickém vzduchoprázdnu… V březnu 1917 došlo v Rusku ke
svržení cara. V listopadu je však buržoazně – demokratická
vláda smetena VŘSR, a sovětské Rusko ,,vystupuje z války“.
Německu se tím uvolnily ruce pro boj na západní frontě…Když
8. 1. 1918 vyhlašuje americký president Wilson svých slavných
14 bodů-podmínek pro ukončení války, která obsahuje - pro nás
nejdůležitější – desátý bod, deklarující právo na autonomii
národů Rakouska – Uherska, jde o první vážný náznak změny
poválečných poměrů…
Válka však zdaleka nebyla rozhodnuta, žila si dál, v těžkých,
krutých peripetiích. Když Rusko, v čele s V. I. Leninem, za cenu
děsivých územních ztrát uzavřelo 3. 3. s Německem tzv. BrestLitevský mír, na západní frontě nastal čas jarních německých
ofenziv. Do čela armád Dohody byl jmenován francouzský maršál
F. Foch, v létě poprvé zasahují do bojů americké jednotky, a až od
druhé bitvy na Marně se datuje počátek ústupu německých
vojsk…válka spěla ku svému konci…
Politická situace byla však neustále nejasná. Připomeňme si:
-4. 12. 1917. prohlašuje americký president Woodrow Wilson „Jsme
vůči sobě samým povinni prohlásit, že nechceme oslabit nebo
transformovat rakousko-uherskou monarchii……Přejeme si pouze,
aby záležitosti jejích národů ve věcech velkých i malých zůstaly
v jejich rukou.“
-Anglický premiér Lloyd George ve svém projevu 5. 1. 1918:
„Nebojujeme proto, abychom zničili Rakousko-Uhersko“.
-Wilsonových pověstných ,,čtrnáct bodů“přednesených v Kongresu
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Bylo však příliš pozdě: 14. 10. odmítl Wilson německou nabídku
příměří, 15. 10. byl návrh deklarace nezávislosti odeslán americkým
přátelům, 17. 10. předáno T. G. Masarykovi konečné znění, 17. 10.
kabelováno Dr. Benešovi do Paříže a gen. Štefánikovi do
Vladivostoku…
Prohlášení nezávislosti - WASHINGTONSKÁ DEKLARACE,
byla dne 18. 10. 1918 vyhlášena. Československo se stalo
samostatnou republikou. (Téhož dne odpověděl Wilson Rakousku
– Uhersku, že se nebude jeho návrhem zabývat, neboť od jeho
poselství z 8. 1. nastaly okolnosti, které podstatně změnily koncepci
a odpovědnost Spojených států).
Je otázkou, jak jsme se svou svobodou=samostatností naložili…
Je otázkou, zda si lidstvo nemohlo tuto „odbočku“-od rozpadu
Rakouska-Uherska, přes nelidskou druhou světovou, strašlivý
komunismus, až po bolestný vznik Evropské unie - vlastně
odpustit…
Je otázkou, zda „lid“vůbec někdy v dějinách zabrání mocným
hrát svůj děsivý poker o jejich bytí a nebytí…
Ladislav Kantor

TÉMA MĚSÍCE

Oznámení o době a místě konání voleb
do zastupitelstev krajů a 1/3 Senátu
Parlamentu ČR
Starostka města Roztoky podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb.,
o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů,
a podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR
a o změně některých zákonů, oznamuje:
1. Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a 1/3 Senátu
Parlamentu ČR se konají:
v pátek dne 17.10.2008 od 14.00 do 22.00 hodin,
v sobotu dne 18.10.2008 od 8.00 do 14.00 hodin.
a případné druhé kolo voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR se koná:
v pátek dne 24.10.2008 od 14.00 do 22.00 hodin,
v sobotu dne 25.10.2008 od 8.00 do 14.00 hodin.
2.
Místem konání voleb v okrsku č. 1 je volební místnost ve
Středočeském muzeu, Zámek 1, Roztoky, pro voliče z ulic:
Bělina, Čakov, Kostelní, Kroupka, Na Háji, Nádražní,
Riegrova, Rýznerova, Svojsíkovy sady, Tiché údolí, Únětická,
Vltavská, Za Potokem.
Místem konání voleb v okrsku č. 2 je volební místnost v Městské
knihovně, Jungmannova 966, Roztoky, pro voliče z ulic:
Dobrovského, Haškova, Jana Palacha, Jungmannova, Na
Vyhlídce, Nad Čakovem, Nám. 5. května, Nám. Jana
Procházky, Olbrachtova, Palackého, Plavidlo, Puchmajerova,
Spěšného, Šafaříkova, Šaldova, Školní náměstí, Třebízského,
Vošahlíkova, Žirovnického, V Chatách.
Místem konání voleb v okrsku č. 3 je volební místnost
v Základní škole, Školní náměstí 470, Roztoky, pro voliče z ulic:
B. M. Eliášové, Bernáškova, Bráfova, Braunerova, Čapkova,
Čáslavského, Dobrovolného, Felklova, Mjr. Kašlíka, MUDr.
Tichého, Nad Vltavou, Najdrova, Obránců míru, Plk. Poláčka,
Poděbradova, Seržanta Hniličky, V Solníkách, 17. listopadu.
Místem konání voleb v okrsku č. 4 je volební místnost v budově
Městského úřadu, nám. 5. května 2, Roztoky, pro voliče z ulic:
Hálkova, Havlíčkova, Hlouchova, Husovo nám., Chelčického,
Jeronýmova, Masarykova, Nerudova, Sedláčkova, Vidimova,
Žižkova.
Místem konání voleb v okrsku č. 5 je volební místnost
v Sokolovně, Tyršovo náměstí 480, Roztoky, pro voliče z ulic:
Bezručova, Čechova, Horova, Krátká, Legií, Libušina,
Lidická, Máchova, Na Sekeře, Nad Vinicemi, Plzeňská,
Řachova, Svobody, Třešňovka, Tyršovo nám., Václavská,
Vančurova, Vraštilova, Vrchlického, Zeyerova.
Místem konání voleb v okrsku č. 6 je volební místnost
v Základní škole Žalov, Zaorálkova 1300, Roztoky, pro voliče
z ulic:
Alšova, Borkovského, Bořivojova, Burgerova, Husova,
Chalúpeckého, Jiráskova, K Nádraží, Ke Kocandě,
Komenského, Krásného, Krolmusova, Kuželova,
Levohradecká, Levohradecké nám., Mühlbergerova, Na

Dubečnici, Na Panenské, Na Pískách, Na Valech, Opletalova,
Pilařova, Pod Koláčovem, Pod Řivnáčem, Pod Vodojemem,
Potoky, Přemyslovská, Příčná, Přílepská, Řadová,
Smetanova, Souběžná, Sportovní, Stříbrník, Sv. Ludmily,
Šebkova, U Háje, U Hřiště, U Školky, U Zastávky, Vlháčkova,
V Úvoze, Wolkerova, Za Cihelnou, Zahradní, Zaorálkova.
3. Každému voliči budou doručeny nejpozději tři dny přede dnem
voleb hlasovací lístky a pokyny potřebné pro realizaci volebního
práva. Ve dnech voleb na žádost voliče vydá okrsková volební
komise za chybějící nebo znehodnocené hlasovací lístky nové.
V případě konání druhého kola voleb do Senátu voliči obdrží
hlasovací lístky ve volebních místnostech ve dnech voleb.
4. Volby do zastupitelstva kraje:
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost
a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem
nebo platným cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li
uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování
umožněno.
5. Volby do Senátu Parlamentu ČR:
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost
a státní občanství České republiky (platným občanským
průkazem, cestovním, diplomatickým, nebo služebním pasem
České republiky nebo cestovním průkazem, popř. navíc
voličským průkazem). Neprokáže-li uvedené skutečnosti
stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
6. Každý občan je povinen uposlechnout pokynů předsedy
okrskové volební komise k zajištění pořádku a důstojného
průběhu hlasování ve volební místnosti a jejím bezprostředním
okolí.
7. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru
určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková
volební komise hlasování neumožní.

Dvoje volby před námi
Letošní podzim je podzimem volebním. V pátek 17. a v sobotu
18. října budete moci spolurozhodovat o členech středočeského
krajského zastupitelstva a o tom, kdo bude senátní obvod Kladno
reprezentovat dalších šest let v horní komoře parlamentu. Senátní
volby možná budou mít o týden později ještě pokračování.
Když mi redaktor našeho Odrazu řekl, abych o tom napsal pár
řádků, myslel jsem si, že pozvu k volbám a ani nebudu vysvětlovat,
co a jak. Jenže asi by to bylo užitečné. Zrovna nedávno jsem
vyslechl, jak jedna dáma mudrovala „no já volím vždycky lidovce,
ale když on ten Rath je takovej fešák a chytrej, tak to dám hlas taky
jemu“. Problém není v tom, že mám na pana Ratha jiný názor, ale
v tom, že dotyčná takhle volit nebude, pokud bude chtít, aby
odevzdala platný hlas.
Jak může občan ve volbách do zastupitelstva kraje hlasovat?
Volby do krajských „parlamentů“ se hodně podobají volbám do
poslanecké sněmovny. Volí se kandidátka strany. Stran či koalic a
různých uskupení kandiduje ve Středočeském kraji 14 a vybrat
můžete jen jedinou z nich. A pouze na této kandidátce, na tomto
hlasovacím lístku, můžete zaškrtnout nejvýše čtyři uchazeče,
pokud chcete, aby se tito lidé dostali do krajského zastupitelstva
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třeba na úkor jiných kandidátů, kteří jsou v pořadí před nimi.
Základní podmínkou pro to, aby se nějaká strana nebo koalice
dostala vůbec k mandátům, je – stejně jako u poslanecké sněmovny
– překročení pětiprocentní hranice počtu hlasů. Mezi tyto volební
strany se mandáty propočítávají podobně jako do sněmovny.
Mandáty získávají kandidáti podle pořadí, jak jsou uvedeni na
kandidátce. Vaše preferenční hlasy smysl mají, ale jen tehdy
„jestliže některý z kandidátů získal takový počet přednostních
hlasů, který činí nejméně 10 % z celkového počtu platných hlasů
odevzdaných pro tuto politickou stranu, politické hnutí nebo
koalici v rámci kraje, připadne mandát přednostně tomuto
kandidátu“ (Zákon č.130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev
krajů). Tito úspěšní kandidáti se pak řadí na špici kandidátky podle
počtu preferenčních hlasů.

republiky, kde úroveň občanské vybavenosti, dopravní
infrastruktury, veřejné dopravy, služeb a školství, ale i věková
struktura obyvatel nese znaky podobné okrajovým pohraničním
regionům. Žádný podstatný rozvoj tohoto „srdce Čech“ nenastal
ani po listopadu 1989. Naopak z této oblasti začala mizet zdravotní
střediska, malotřídní školy, menší obchody, ba i hostince, neboť
převedeno na „ kupecké počty“, šlo o efektivní provozy. Navíc se
přípražské okresy staly místem obrovské živelné expanze komeční
bytové výstavby živené klamavou reklamou investičních
společností - bez doplňujících investic do občanské vybavenosti se
všemi negativními důsledky.

Po zveřejnění výsledků voleb se v zákonem stanovené lhůtě sejde
nové krajské zastupitelstvo a volí hejtmana, jeho zástupce a radu
kraje. Takže – nejdete volit hejtmana, ale jen ty, kteří ho budou ze
svého středu volit. To je ovšem stejné jako třeba ve volbách do
našeho městského zastupitelstva.
Volby do senátu jsou volbami osobností. V prvním kole vybíráte
jednoho z uchazečů a pokud by se mu podařilo získat více než
padesát procent všech platných hlasů, stává se senátorem.
Takových jednokolových vítězů bylo v dosavadní dvanáctileté
historii českého senátu zatím jen pár, ve všech ostatních případech
postupují dva uchazeči s nejvyšším počtem hlasů do finále, které se
koná o týden později. Senátní obvod č.30 (Kladno) měl dosud
senátora jediného – kladenský lékař dr. Ladislav Svoboda v roce
1996 i 2002 sice postupoval do druhého kola ze zadní pozice, ale ve
finále svého soupeře v obou případech porazil. Tentokrát už
přenechal pole jiným. Kandidátů je přihlášeno šest, jména
napovídat nebudu, stejně jste už některé určitě poznali cestou po
Roztokách, aspoň na plakátech.
Tak nezapomeňte. V pátek 17. října a v sobotu 18. října poprvé a za
týden pak možná podruhé. Přijďte, pokud chcete změnu, přijďte,
pokud změnu nechcete. Jestli se něco měnit bude, anebo ne,
rozhodnou jen vaše hlasy.
Jaroslav Huk

Srdce Čech či vnitřní periferie?
Často říkáme, že střední Čechy jsou srdcem Čech. Nejsou jen
geografickým a administrativním prstencem obklopujícím hlavní
město, jsou územím se svou vlastní historií i zajímavou
současností. Již v době prvních Přemyslovců tvořilo nevelké
území mezi řekami Sázavou a Berounkou na jihu a soutokem Labe
s Vltavou na severu jádro vznikajícího českého státu. Levý Hradec
byl jedním ze sedmi tzv. vnitřních hradišť Přemyslovské domény.
V průběhu dalších staletí jakoby význam této lokality ve stínu
Prahy upadal, a nezměnil to ani mocný rozvoj průmyslu v 2. pol.
19. století. Okolí Prahy zůstalo stranou hlavního ekonomického
zájmu Prahy i jeho průmyslových satelitů a sloužilo spíše jako
rekreační zázemí Pražanů. Díky přírodnímu prostředí se stalo
aktraktivní lokalitou z hlediska bydlení, investice do infrastruktury
však byly dlouhodobě zanedbávány a tak se postupně vytvářel
vnitřní dluh infrastruktury tohoto území. Tento deficit vybavenosti
se projevil i v některých dalších, průmyslově málo rozvinutých
oblastí středních Čech, jako je Příbramsko, Kutnohorsko či
Mělnicko. Sociologové nazvali tato mikroúzemí „vnitřní periferií“
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Koalice pro kraj (SNK Evropští demokraté + KDU-ČSL) by
chtěla tento stav začít měnit. Jsme připraveni vstoupit po volbách
jen do takové vládnoucí krajské koalice, jejíž program bude
garantovat obnovu těchto dosud zanedbávaných oblastí
Středočeského kraje. Krajský rozpočet musí více myslet na jejich
rozvoj, v prvé fázi zejména ve sféře dopravní infrastruktury.
Výraznější podporu vyžaduje též regionální školství a veřejná
doprava. Je třeba vytvořit krajské programy pro podporu výstavby
školních a předškolních zařízení v oblastech zasažených masivní
bytovou výstavbou. Kraj nemůže nechat okresy a obce v sousedství
Prahy s velkým růstem populace na pospas svému osudu.
Budeme cestou legislativní iniciativy požadovat další narovnávání
daňového systému, který dnes jednoznačně preferuje velká města.
Výnos z daní musí být pro malé obce příznivější, než dosud. Velká
města se nesmí chovat sobecky a měla by aktivněji podporovat svá
„humna“, která často slouží za druhý domov jejich obyvatel.
Vážení občané, s vaší podporou jsme připraveni razantně
prosazovat rozvoj přípražských okresů, aby nebyly periferií, ale
skutečným srdcem Čech.
Stanislav Boloňský,
kandidát Koalice pro kraj (SNK ED + KDU-ČSL)
volební číslo 35, zastupitel města Roztok
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drážních zařízení.

Už to začalo…
(z jednání ZM dne 24. 9. 08)

2

přístupové komunikace k RD budou šíře 2,5m v ostatních
případech 3m, s poloměry otáčení 10m. U slepých
komunikací bude řešené obratiště pro vozidla záchranných
složek a budou navrženy výhybny u jednoproudových
komunikací. Požárně nebezpečný prostor staveb nesmí
zasahovat do jiných staveb či pozemků. Bude řešeno
umístění nadzemních hydrantů a zajištění vnější požární
vodou.

3

nová zástavba v oblasti Maxmiliánky bude respektovat
výšku a hmotu stávající zástavby. Při nové výstavbě
a rekonstrukci stávajících objektů bude respektován §12
zákona č.114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny.

4

případné umísťování staveb v ochranném pásmu přírodní
rezervace Roztocký háj – Tiché údolí bude konzultováno
s KÚSK.

5

intenzita využití ploch pro novou výstavbu bude min. 35%
pro zeleň.

6

součástí RP bude podél nově navrhovaných komunikací
2 m široký zelený pás s výsadbou vzrostlých listnatých
stromů domácího původu.

7

plochy dopravy v klidu budou mít v RP v rámci celé plochy
parkoviště výsadbu zeleně min 10%.

8

nebude prováděno dělení a rozmělňování stávajících parcel
jednotlivých vil za účelem nové výstavby

9

nová výstavba bude mít % zastavěnosti 20%, při zachování
původní velikosti parcel a bude výškou a hmotou odpovídat
stávající zástavbě.

10

pro výstavbu, rekonstrukci a udržovací práce budou
použity tradiční stavební materiály a tradiční tlumené
odstíny fasád. Barevnost fasád bude presentována na
vzorcích na fasádě a konzultována s NpÚ

11

stavební záměry v areálu NKP a navržených objektů do
seznamu kulturních památek budou projednány podle
zákona č.20/1987 Sb. O státní památkové péči. Jakákoli
stavba v prostředí NKP a navržených objektů do seznamu
kulturních památek bude konzultována a projednána se
zástupcem NpÚ.

12

nemovitosti v řešeném území musí být napojeny na
splaškovou kanalizaci a musí být řešen způsob likvidace
dešťových vod s upřednostněním vsaku na pozemcích.

13

musí být posouzen vliv nové výstavby na průběh
povodňové vlny. Pokud bude stanoveno záplavové území
na dolní části toku Únětického potoka, bude do RP
zaneseno. Dále bude zakresleno vyhlášené záplavové
území řeky Vltavy, vč. zpětného vzdutí na Únětickém
potoce a vymezení aktivní zóny do RP.

14

do RP bude zakreslena i hranice povodňové vlny z 8/2002.

15

rozšiřování stávající výstavby a nová výstavba
v záplavovém území není doporučena

16

odstupová vzdálenost objektů bude min. 20m od hranice
lesních pozemků

V minulém čísle Odrazu jsem si pochvaloval, jak srpnové
zastupitelstvo v klidu a za dvě hodiny projednalo celý program a
s úsměvem se rozešlo do svých domovů. Není ale vždy posvícení,
každé prázdniny jednou skončí, a tak zastupitelé tentokrát
spotřebovali veškerý čas, stanovený jednacím řádem (5 hodin)…
Nejprve mandátová komise konstatovala, že je přítomno 14 členů
ZM a je tedy usnášení schopné. Neděste se, už v 18. 55 bylo
přítomno 20 zastupitelů.
Tentokrát bylo dosti důležité (jindy většinou formální) tzv.
doplnění programu:
A tak p. Vavřínová navrhla doplnit do programu informaci
o poškozeném oplocení na dětském hřišti v Žalově k bodu č. 5,
informaci komise pro dotace jako bod 17 c), a pozvánku na
slavnostní koncert dne 29. 10. 2008.
Pan Boloňský navrhl doplnit do programu - UZM 140 – 10/2008:
návrh dopravních opatření ve městě a stav kulturní památky č . p.
124 v Tichém údolí
Pan M. Štochel navrhl doplnit do programu pod UZM 141 –
10/2008 projednání URM 181- 17/2008, kterým Rada města
rozhodla o prominutí nájmu firmě Uniralex jako kompenzaci za
darování pozemku, neboť považuje tento postup za právně
chybný.
Zastupitelstvo projednalo i další důležité body, které stojí za
podrobnější vysvětlení:
-nejtěsnější většinou (pouhými 11 hlasy) schválilo vypracování
dokumentace k územnímu řízení dostavby ZŠ. (Ten jedenáctý hlas
byl můj, neboť jsem přesvědčen o nutnosti tento projekt konečně
rozjet, bez ohledu na to, že jeho financování je ve hvězdách.
Hlasoval jsem,, pro“ i v dobré víře, že se ZM konečně dočká
předložení investičního záměru této stavby, zpracovaného dle
příslušné Osnovy Ministerstva financí z r. 2007, který je nutný pro
zpracování každé žádosti o dotace.)
-ZM dále změnilo záměr Rady města věnovat bezúplatně
historický nábytek a obrazy radnice Středočeskému muzeu,
a jednomyslně schválilo pouze jeho zapůjčení na dobu 5 let,
s opcí na dalších pět let.
Klíčovým bodem celého programu bylo však projednání návrhu
zadání Návrhu zadání Regulačního plánu (RP) Tichého údolí.
O jeho atmosféře, připomínkách občanů i smyslu RP však
komplexně a se znalostí věci píše p. M. Štifter ve svém
článku,,Proč jsem zklamal některé sousedy“(viz str. 18) v tomto
čísle Odrazu. Líp bych to neuměl…

ZM SCHVÁLILO:
ZM souhlasí s Návrhem zadání Regulačního plánu Roztoky –
Tiché údolí s těmito připomínkami:
1

Případná výstavba bude situována mimo ochranné pásmo
dráhy. Při střetu s obvodem nebo ochranným pásmem bude
respektována vyhláška 177/1995 Sb. Bude zajištěna
bezpečnost železničního provozu a provozuschopnost

10

INFORMACE Z RADNICE
17

u zapsaných památkově chráněných vil nebude docházet
k parcelaci pozemků. Další případná parcelace jiných
pozemků bude předem stanovena.

18

návrh RP bude projednán s Povodím Vltavy s.p.

19

nebude dotčena již zahájená rekonstrukce parkoviště
Koruna spolu s přeložkou vodovodního řadu v ulici
Riegrova a Za Potokem, ani nově vyprojektovaná přeložka
odlehčovací stoky a budou dokončeny odlehčovací
komory na splaškové kanalizaci podle projektu
zpracovaného ing. Hanušem. Pro případné rozšiřování
výstavby v ulici Tiché údolí je třeba počítat s výměnou
vodovodního řadu z L DN 80 na L DN 100.

ZM na základě návrhů z pléna při dalším jednání schválilo:
ZM souhlasí se zapracováním do Návrhu Regulačního plánu –
Tiché údolí:
20

stezka podél potoka bude sloužit pouze pro pěší
a cyklisty. RP bude řešit trasu cyklistické stezky,,
Pražské kolo" a přednostně ji umístí na nemotoristickou komunikaci.

Hlasování: pro:17, proti:0, zdrželo se:1
-ZM dále souhlasí se zapracováním do Návrhu Regulačního
plánu – Tiché údolí:
21

RP navrhne komunikaci Tiché údolí jako komunikaci
obslužnou s prvky vynucujícími nejvyšší povolenou
rychlost jízdy 30 km/hod.

Hlasování: pro:20, proti:0, zdrželo se:0
PO VYHLÁŠENÉ PŘESTÁVCE A DISKUZI S OBČANY ZM
HLASOVALO O NÁVRZÍCH:
-ZM souhlasí se zapracováním do Návrhu Regulačního plánu
– Tiché údolí:
ZM revokuje své UZM č. 102 – 8/08 a schvaluje, že nová
výstavba bude mít koeficient zastavěnosti max.15 %
Hlasování: pro:4, proti: 11, zdrželo se: 4
Návrh nebyl přijat.
- ZM souhlasí se zapracováním do Návrhu Regulačního plánu
– Tiché údolí:
ZM souhlasí s tím, aby řešené území bylo rozšířeno o další
parcely tak, aby hranicemi řešeného území byly ulice
Máchova a Nad Vinicemi vč. pozemků v Malém háji. ZM
souhlasí s tím, že v ÚPn jsou tyto pozemky definovány jako
zeleň a RP tuto definici respektuje.
Hlasování: pro:3, proti: 7, zdrželo se: 10
Návrh nebyl přijat.
TÍM PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU REGULAČNÍHO PLÁNU
TICHÉHO ÚDOLÍ SKONČILO.

Hlasování: pro:11, proti: 1, zdržel se:8
2)ZM schvaluje bezplatné zapůjčení historického nábytku
a obrazů z rekonstruovaných kanceláří MÚ (znalecké
posudky ze dne 17.8.2008 čj. 2830/2008/star a ze dne 7.3.2005
čj. 1090/2005/SRM zpracované panem PhDr. Miloslavem
Vlkem- viz příloha č. 2 zápisu) na základě zápůjční smlouvy
a fotodokumentace na 5 let, s opčním právem, jako doplnění
sbírek Středočeského muzea Roztoky u Prahy.
Hlasování: pro: 19, proti:0, zdržel se:0
3)Městská ubytovna v Palackého ulici:
-ZM souhlasí s demolicí objektu, kterou zajistí TS Roztoky. Do
doby demolice bude objekt pravidelně kontrolován městskou
policií.
-ZM souhlasí s darováním vybavení ubytovny případným
zájemcům za odvoz /formou inzerátu v Odraze/.
-ZM ukládá RM, vzhledem k ukončení provozu městské
ubytovny Palackého 781, vypovědět ke dni 30.11.2008
Smlouvu o provozování s Gabrielou Rovňaníkovou,
17.listopadu 37, Opava (měsíční výp. lhůta) a ke dni 31.10.2008
Smlouvu o obsluze kotelny s panem Oldřichem Kopeckým,
Haškova 797, Roztoky (dvouměsíční výp. lhůta).
Hlasování:pro: 18, proti: 0, zdrželo se: 0
5)ZM schvaluje použití finančních prostředků z kapitoly 3113
(položka 6121) na opravu poškozené střešní krytiny a vodotěsné izolace na budově ŠJ a družiny u ZŠ Roztoky v Havlíčkově
ulici, a to na celé ploše střechy, ve výši 230.000,-Kč.

ZM BERE NA VĚDOMÍ:
ZM bere na vědomí informaci odboru SRM ohledně
zpracovávání odborných odhadů nákladů na nezbytné
stavební práce a zařízení obou školních jídelen pro rok 2009.
ZM bere na vědomí informaci o čerpání prostředků z kap.
3113, pol. 6121 na akci – Stavební úpravy kuchyní a výdejen ve
školních jídelnách Roztoky
ZM bere na vědomí zprávu o kontrole KÚ Středočeského
kraje ve věci odvolacích řízení při přijímání dětí do
mateřských škol v Roztokách a informaci, že se záležitostí
zabývá školská komise a bude zabývat Rada města.
ZM bere na vědomí pozvání starostky na slavnostní koncert
u příležitosti 90. výročí vzniku republiky, který se koná dne
29.10.2008 v 19:30 h v hotelu Academic.
ZM bere na vědomí informaci zastupitele p. Boloňského
o velmi špatném stavu střechy kulturní památky čp. 124
v Tichém údolí s tím, že SÚ upozorní majitele objektu, aby
zjednal nápravu

ZM DÁLE SCHVALUJE:

DÁLE:

1)ZM schvaluje vypracování dokumentace k územnímu řízení
(DÚR) pro variantu č. 2 Koncepčního návrhu dostavby ZŠ
Roztoky z 09/2008, zpracovaného společností Chalupa
architekti s.r.o.

ZM ruší stanovené termíny v UZM 134 – 9/08 z 27. 8. 2008
(postup pro rozhodnutí o hospodaření školských
příspěvkových organizací s majetkem města) vzhledem
připravovaným změnám zákona č. 250/2000 Sb. až do
vyhlášení přijatého znění změny předmětného zákona.
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věc přestupku dle § 46/2 z.č. 200/90 Sb., s odkazem na znění
OZV č. 5/2003 vyřešena v blokovém řízení,

ZM doporučuje RM revokovat své usnesení č.181-17/08:
,,RM souhlasí s prominutím nájmu ve výši 239.064,-Kč za
nebytové prostory v Nádražní ulici čp.21 v době trvání 1roku
jako kompenzaci za darování pozemku v ulici U školky, Harc.
č. 3087/3 o výměře 262 m2, a to firmě Uniralex spol. s.r.o.,
Přílepská 1354, Roztoky s tím, že náklady za energie si nadále
bude platit nájemce“.
Hlasování:pro 17, proti:0, zdrželo se:2
Zastupitelé p. Matas a Boloňský upozornili na nutnost dopravně
řešit křižovatky Obránců míru -Masarykova, Obránců míru Jeronýmova, přechod pro chodce u MŠ Přemyslovská. Upozornili
na nutnost osadit dopravním značením úsek silnice Přílepská ve
směru na Přílepy.

-

dne 3.9.08 oznámen ujetí bez zaplacení po natankování od
benzínové čerpací stanice v Přílepské ulici, výjezd na
místo,věc krádeže kvalifikována jako přestupek proti
majetku dle §50 z.č. 200/90 Sb., zajištěn záznam
z bezpečnostní kamery benzínové čerpací stanice

-

dne 3.9.08 v pozdních večerních hodinách oznámeno rušení
nočního klidu z prostor zahrádky restaurace U Krbu
v Chelčického ulici – vyřešeno na místě domluvou

-

dne 4.9.08 oznámeno narušení občanského soužití mezi
sousedy v ulici Masarykova ze dne 2.9.08 – věc šetřena jako
přestupek proti občanskému soužití dle § 49/1 písm. a)
z.č. 200/90 Sb.,

-

v rámci hlídkové činnosti téhož dne v ulici Palacha
kontrolován řidič vozidla, který před jízdou požil alkoholvěc na místě předána jako podezření z tr. činu dle § 201
trestního zákona.Předáno PČR k dalšímu šetření

-

téhož dne oznámen volně pobíhající pes u Žalovské školy
v ulici Zaorálkova – výjezd na místo, proveden odchyt psa,
pes umístěn do kotce OŽP, zjištěn majitel psa, tomuto
předán pes bez závad, věc přestupku dle § 46/ 2 z.č. 200/90
Sb. s odkazem na znění OZV č. 5/2003 vyřešena v blokovém
řízení

-

téhož dne oznámeno odcizení měděných svodů z objektu
Barunerova mlýna – výjezd na místo, na místě předáno jako
podezření z tr. činu krádeže PČR k dalšímu šetření

-

dne 6.9.08 oznámeno zraněné dítě na ulici Masarykova –
výjezd na místo, na místě zjištěno, že ke zranění došlo
v důsledku pádu z koloběžky bez cizího zavinění –
přivolána rychlá lékařská pomoc

-

dne 7.9.08 v rámci hlídkové činnosti odchycen pes v ulici
Komenského – zjištěn majitel psa, pes předán bez závad
rovnou majiteli, věc přestupku dle § 46/2 z.č. 200/90 Sb.
s odkazem na znění OZV č. 5/2003 vyřešena v blokovém
řízení

-

dne 8.9.08 oznámena zraněná kočka v ulici Zaorálkova –
výjezd na místo, proveden odchyt, kočka předána do
veterinární péče MVDr. Šavrdy

-

dne 11.9.08 oznámeno odcizení tašky s doklady, mobilním
telefonem a finanční hotovostí z pozemku zahrady na
Holém vrchu vedle vodárny, ke kterému došlo den před
oznámením, výjezd na místo, věc šetřena jako přestupek
proti majetku dle § 50 z. č. 200/90 Sb.

-

téhož dne oznámeno odcizení nerezového panelu se
zvonkem a kamerou z domu v Bernáškově ulici – výjezd na
místo, vzhledem k výši způsobené škody věc předána na
místě jako podezření z tr. činu krádeže PČR

-

dne 12.9.08 v brzkých ranních hodinách oznámeno odcizení
vozidla Škoda Superb v ul.Havlíčkova, výjezd na místo,
místním pátráním vozidlo nalezeno odstavené a opuštěné

Starostka informovala o výsledku projednání retardéru
s přechodem v ulici Přemyslovská.
Konec jednání ve 23:05 hodin.

Oznámení občanům
o uzavření MÚ dne 27.10.2008
Dne 27.10.2008 (pondělí) budou budovy MÚ pro veřejnost
uzavřeny (včetně městské knihovny).
Důvodem je starostkou města nařízené čerpání dovolené pro
všechny zaměstnance města, která navazuje na ukončené volby do
zastupitelstva Středočeského kraje a do Senátu Parlamentu ČR
a předchází státnímu svátku ČR.
Služeb městského úřadu můžete opět využít následující dny od
29.10.2008.
MÚ

Z deníku
Městské policie Roztoky
V této rubrice bychom rádi občany Roztok
informovali o činnosti Městské policie
Roztoky, a to za období od 28.8.08 do 23.9.08 :
-

dne 28.8.08 oznámeno sražení cyklisty vozidlem
v serpentině – výjezd na místo, zajištění místa, přivolána
rychlá lékařská pomoc a předáno na místě policistům
skupiny dopravních nehod,

-

téhož dne oznámeno pálení odpadu v ulici Vrchlického –
výjezd na místo, vyřešeno domluvou,

-

dne 29.8.08 v nočních hodinách oznámeno rušení nočního
klidu v prostorách hospůdky U Šraněk – výjezd na místo,
zjištěno že jde o povolenou hudební produkci

-

dne 30.8.08 v pozdních nočních hodinách oznámeno rušení
nočního v ulici Palackého – výjezd na místo, na místě
zjištěno, že se jedná o soukromou oslavu narozenin,
vyřešeno na místě domluvou

-

dne 1.9.08 oznámen volně pobíhající pes v ulici Nádražní –
výjezd na místo, proveden odchyt psa, pes umístěn do kotce
OŽP, později zjištěn majitel, tomuto předán pes bez závad,
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v ulici 17. listopadu – zajištění místa nálezu vozidla, na
místě předáno PČR k dalšímu šetření
-

téhož dne oznámeno vloupání do vozidla v ulici
Žirovnického – věc předána na místě PČR

-

dne 13.9.08 v ranních hodinách oznámeno odcizení
přívěsného vozíku z pozemku restaurace Na Růžku
v Levohradecké ulici – výjezd na místo, na místě předáno
PČR jako podezření z tr. činu, provedeno místní pátrání po
odcizeném vozíku a pachateli

-

dne 14.9.08 v brzkých ranních hodinách oznámeno rušení
nočního klidu ( hlasitá reprodukce hudby ) v oblasti ulice
Palacha, výjezd na místo, šetřením zjištěno, že hlasitá
produkce hudby jde přes řeku Vltavu z Klecánek –
oznámeno a řešeno cestou operačního důstojníka PČR
Praha-venkov

-

dne 14.9.08 oznámen volně pobíhající pes v ulici
Palackého – výjezd na místo, proveden odchyt psa, pes
umístěn do kotce OŽP, věc šetřena jako přestupek dle § 46/2
z. č. 200/90 Sb. s odkazem na znění OZV č. 5/2003

-

dne 14.9.08 ve večerních hodinách oznámena krádež do
zaparkovaného vozidla na parkovišti u Tesca, výjezd na
místo, na místě předáno PČR jako podezření z tr. činu
krádeže vloupáním do vozidla

-

dne 17.9.08 oznámena dopravní nehoda v ulici Nádražní výjezd na místo, přivolána lékařská pomoc, na místě
předáno PČR k jejich další realizaci

-

dne 19.9.08 oznámen požár ve sklepě domu v Zahradní
ulici – výjezd na místo, na místě již hasičský sbor, který
požár zlikvidoval

-

dne 20.9.08 v nočních hodinách oznámeny převrácené
popelnice v ulici Masarykova a Braunnerova a převrácený
kontejner v místě u bývalé prodejny „Sádlo“ v Lidické ulici
– výjezd na místo, místní pátrání po pachateli dle získaného
poznatku,oznámeno řediteli TS Roztoky

-

dne 22.9.08 v ranních hodinách oznámena krádež
vloupáním do domu v ulici Legií – předáno PČR jako
podezření z tr. činu krádeže vloupáním k dalšímu šetření

-

dne 22.9.08 oznámeno poškození zahradního domku
v areálu mateřské školky v Havlíčkově ulici – výjezd na
místo, věc šetřena jako přestupek proti majetku dle § 50
z.č. 200/90 Sb.

-

oznámen nález notebooku v ulici Zeyerova – výjezd na
místo, na místě zjištěno, že se jedná věc pocházející
z vloupání do domu v ulici Legiií, na místě zajištěno
a předáno PČR k dalšímu šetření

jednání se obraťte na policii, ať už městkou (tel. 22091 0468,
602/666458, nebo email. adresa: m.policie@roztoky.cz., nebo
osobní návštěvou) nebo Policii ČR (obvodní oddělení Libčice –
tel. 23393 0789, popřípadě tísňová linka 158).
Vevera Petr, ved. strážník MP Roztoky

Vítání občánků.
Už tradiční vítání občánků proběhlo 11. 9. v Síni Zdenky
Braunerové na roztockém Zámku. Krásná atmosféra, sluníčko,
hudba a květiny provázely celkem 54 nových občánků
doprovázených jejich rodiči na cestu do života.

MÚ

RHG spol. s r.o. - Městská nemocnice,
Tiché údolí 376, 252 63 Roztoky

Vedle toho v rámci hlídkové činnosti za toto období bylo
kontrolováno celkem 180 vozidel a 205 osob a to zejména
v nočních hodinách, v tomto období řešeno celkem 96 přestupků
v dopravě (místní úprava), na pokutách bylo vybráno celkem
27.100,- Kč.
Na ambulance je nutné volat pouze v době ordinačních hodin.
V případě potřeby a s jakýmkoli poznatkem k protiprávnímu
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Městská knihovna informuje

Roztocké vily (4)

Výběr z nových knih nakoupených do knihovny v září

Směrem do Běliny ulice nelze opomenout rodinnou vilu č.p.112
postavenou roku 1890 pražským stavitelem Františkem Tichnou
pro uzenáře Aloise Malého.
Šlo o podsklepenou vilu
asymetrického půdorysu eklekticky užívající některých
klasicizujících prvků, jako jsou zejména jónské sloupky
kombinované s prosklenou dřevěnou verandou a mírně
skloněnými střechami, obvyklými ve švýcarském stylu.
V suterénu bylo soustředěno zázemí domu s jedním pokojem,
kuchyní a koupelnou. V přízemí se z vestibulu vcházelo do salonu,
byly zde také ložnice a další pokoj, později majitelé přistavěli
koupelnu. Zajímavý je nepravidelný hmotový rozvrh se
zdůrazněním salonu v přízemí a pokoje ve věžovité nástavbě. Ze
salonu, jenž si dodnes zachoval původní deštění a dřevěné
okenice, bylo možné vejít na prosklenou verandu. Pozoruhodná
byla zahrada u domu, kde se dodnes dochovaly původní dřeviny.
Od roku 1915 až do druhé světové války byl dům v držení rodiny
Friedmannovy. Max Friedmann byl továrníkem ve Vídni,
Hermína, společnice firmy Káva Pelc-Platýs, zemřela
v koncentračním táboře.

Beletrie
Getzee J.
Schlink B.
Marai S.
Kučík V.
Link Ch.
Link Ch.

Deník špatného roku /psychologický románjeden příběh pohledem tří postav románu/
Přečítač /román z poválečného Německa/
Noc před rozvodem /psychologický román o
vztazích odhalených tajemstvích minulosti/
Barvy slečny Toyen /životopisný román
o české malířce/
Bouřlivý čas /rodinná sága/
Čas dědiců /rodinná sága/

detektivky-thrillery
MacBain E.
Rendell R.
Braun L.J.
Patterson J.

Zlo na ostrově
Třinácté výročí
Kočka, která znala Shakespeara
Záludné vlny

historické romány
Jacq Ch.
Jacq Ch.

Körnerová A.M.

Hon na člověka /1.díl románu ze
starověkého Egypta /
Božská uctívačka /2.díl románu ze
starověkého Egypta/
Nevěsta ze zámoří /historická romance/

literatura faktu
Carrell P.
Herzog Ch.

Lišky pouště /2 .sv. válka v Africe/
Válka ze Dne usmíření /arabsko-izraelská
válka v r. 1973/

Cestopisy
Rohrbach C.
Obůrková E.

Nebe nad Andami /Ekvádor/
Výlety s dětmi /tipy a informace/
Obr. Výřez ze stavebního plánu čp. 112, 1890 (SÚ Roztoky)

naučná a odborná literatura
Klégr A.
Booker Ch.

Tezaurus jazyka českého /slovní zásoba
českého jazyka/
Skryté dějiny evropské integrace
/mezinárodní vztahy, politika v letech 19182005/

pro děti
Barrett P.
McCombie D.
Sís P.

Dinosauři /obrazová encyklopedie /
Dóóóst dobrej stresík /dívčí román/
Tři zlaté klíče /pověsti a památky Prahy
s krásnými ilustracemi autora/
Zuzanka na prázdninách/ další kniha do
série příběhů pro malé čtenáře/

Další informace o těchto a dalších knihách získáte na webových
stránkách městské knihovny.
Upozornění- v pondělí dne 27.10.2008 bude městská knihovna
uzavřena. Děkujeme za pochopení.
A.Urxová
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Obr. Plán zahrady u čp. 112, po 1890 (SÚ Roztoky)
V Bělině ulici se nachází nedávno zrekonstruovaná patrová vila
č.p.105. Roku 1877 ji projektoval stavitel Josef Vevera jako nový
„letohrádek“ pro paní Annu Husovou. Nad vstupem měl dům
v prvním patře balkón ve stylu švýcarské dřevěné architektury.
V roce 1884 se pod vlivem dřevokazné houby balkón prolomil
a byl nahrazen roku 1905 novým balkonem na třech dřevěných
sloupcích. V přízemí byly situovány čtyři byty (jednopokojové
s kuchyní), v patře další dva byty (dvoupokojové s kuchyní)
se společným salonem a chodbou. Ze salonu v prvním patře se

Z HISTORIE MĚSTA
vycházelo na zmíněný balkón ve švýcarském stylu, orientovaný
do ulice. Jednalo se tedy jednoznačně o nájemní letní vilu s více
byty. Další majitelé David a Františka Trollerovi (od 1903),
obchodníci se zbožím kožišnickým v Praze, prováděli v interiéru
jen menší účelové úpravy. Mia Münzerová Le Comte, vnučka
Trollerových, vzpomíná ve své knize „Stále sním o Praze“
(2002) i na tento dům.
Obr. Výřez ze stavebního plánu čp. 105, 1877 (SÚ Roztoky)

Obr. Návrh japonské restaurace čp. 376, arch. F. Vokálek(?),
stavitel F. Illich, 1926 (SÚ Roztoky)

Na začátku Tichého údolí po pravé straně zaujme vila
v japonizujícím stylu tzv. Malá Sakura, č.p.81. Původní přízemní
domek pražského obchodníka Antonína Zlatohlávka byl
rozšiřován v letech 1873 a 1875. Dům několikrát změnil
majitele, v roce 1899 bylo nastaveno první patro, do něhož vedlo
schodiště, mělo tři pokoje s předpokojem a dvě verandy. Přestože
podobu této přestavby neznáme, šlo pravděpodobně o patrovou
vilu křížového půdorysu vybavenou verandami, jak je
nalezneme u nás již od osmdesátých let 19. století. Symetrická
stavba byla výrazně přestavěná cestovatelem a spisovatelem Joe
Hlouchou, který vtiskl jejímu průčelí charakter japonského
domu s dřevěnými vyřezávanými štíty s motivy draků
a projmutými střechami. Jednalo se o jedinečný příklad japanérie
evropského významu se zachovalými zbytky původní zahrady.
V přízemí byly kromě haly, kuchyně, příslušenství a komory pro
služku i tři pokoje. Neznáme detailní podobu prvního patra, kde
byly umístěny dočasně Hlouchovy etnografické sbírky, ten
vlastnil dům jen dva roky. V roce 1926 dal přestavět Josef
Jiroušek vilu na japonskou čajovnu.

M. Šášinková, Z. Scholzová, M. Vlk
sasinkova@muzeum-roztoky.cz

Vila sousedí s domem čp. 376 (Velká Sakura), v současnosti
zcela změněným. Původní myšlenku na novou velkou japonskou
restauraci Josefa Jirouška realizoval další majitel Jan Marhold.
V roce 1928 byl dostavěn pod vedením roztockého stavitele
Františka Illicha velký hotel Sakura v japonském stylu
s vyřezávanými vikýři a japonskou zahradou. Každoročně se zde
konaly japonské slavnosti květů – třešňové slavnosti, personál
obsluhoval v japonském oblečení. Interiér restaurace byl často
využíván k filmování, např. v roce 1942 pro český film Valentin
Dobrotivý. Za novodobé přestavby na nemocnici (v 70. letech
20. století), značně utrpěl vnější vzhled i interiér stavby a dodnes
se zachovaly jen některé detaily štítu a kamenných prvků
výzdoby zahrady.
Obr. Restaurace Sakura v celé své kráse, 30. léta 20. století
(fotoarchiv SMR)
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Roztocké řemeslnické trhy
V sobotu 20. září proběhl třetí ročník řemeslnických trhů. Počasí
nám sice nepřálo tolik jako minulé roky, ale především nepršelo.
Řemeslníků bylo více než vloni, když nepřišli zdaleka všichni,
kteří to slíbili. Chtěli bychom poděkovat městu Roztoky a všem
kteří nám pomohli a podpořili nás.
Doufáme, že se vám akce líbila a těšíme se na vás zase za rok.
David Král
www.trh-roztoky.estranky.cz

Husitská diakonie Církve
československé husitské v Roztokách
nabízí pomoc lidem v těžkých životních situacích, nemocným,
osamělým.
Již šestým rokem nabízíme tzv. asistenční službu. Jedná se např.
o doprovod k lékaři, na pedikůru, dohled u nemocných, přátelské
rozhovory s osamělými lidmi, pokud se potřebujete postarat
o někoho z blízkých v době Vaší nepřítomnosti, drobné nákupy
apod. dle dohody s naší pastorační asistentkou.
Tyto služby a pomoc nabízíme všem občanům Roztok a blízkého
okolí.
Volejte na tel. 220 951051 – Farní úřad CČSH.

Křesťanská kavárna
Ti, kdo přišli do naší kavárničky ve středu 18. září a zazpívali si
písničky staré i ty novější při akordeonu s paní Miládkou, byli
nadšeni. V příjemné a uvolněné atmosféře, při skleničce dobrého
vína, při kávě a čaji uběhlo odpoledne velmi rychle.

Těšíme se na příští odpoledne s akordeonem ve čtvrtek 16. října od
15 hodin a především také na Vás.
Jarmila Kučerová

Cvičení kardiaků v Roztokách
Od 1.října 2008 začíná nový běh cvičení kardiaků , který pořádá
ZO Svazu postižených civilizačními chorobami. Cvičení povede
odborná cvičitelka
pí. Marie Habartová (tel.724568588). Počet cvičenců je omezen,
přednost mají členové organizace. Cvičit se bude 1x týdně, a to ve
středu od 9.30 hod.. Cvičení bude probíhat do konce dubna 2009
v ZUŠ v Roztokách.
Garantem je pan Prof.MUDr. V.Kordač, Dr.Sc., kterému bych
chtěla za naši organizaci poděkovat.
Marie Nadrchalová
předsedkyně ZO SPCCH
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KOMENTÁŘE, POLEMIKY, DISKUZE

Proč jsem zklamal některé sousedy
Téměř každý, kdo bydlí v Tichém údolí, Na Bělině, v Riegrově
ulici, kterých se týká stavební uzávěra a zadání Regulačního plánu
města Roztoky – Tiché údolí, je lokální patriot. Stejně tak ostatní
občané Roztok jsou právem hrdí na tuto zvláštní lokalitu (její
historii se pokusíme přiblížit v některém z dalších čísel Odrazu).
Zastupitelé města ji považují za rodinné stříbro, což nepochybně je.
Je to ovšem stříbro, které patřilo a patří jednotlivým vlastníkům.
Před více než sto lety někdo geniálně navrhnul (dnešní mluvou
řečeno) developerské skupině podnikatelský záměr, který soukromí
investoři postupně zrealizovali. V průběhu dalších staletí nechali
vilaři kupodivu žít mezi sebou i obyčejný lid, a tak mezi vilami
zůstalo i několik domků, které náhodný chodec neregistruje. Oni
nevyužívali administrativních regulací, ale regulovali to, co jim
patřilo – například zrušili cihelnu po výstavbě domů, aby jim
nekazila životní prostředí. I dnes jsou objekty, o kterých rozhoduje
zastupitelstvo, v soukromých rukách a kdyby nebylo snahy majitelů
(musím uznat včetně bývalého OPBH), tak by pravděpodobně
z rodinného stříbra byly ruiny. Z předválečných obyvatel žije
v oblasti odhaduji 3 až 5 rodin. Lidé si dnes dovedou těžko
představit, v jakém stavu byly některé objekty v šedesátých letech a
jak těžko se získal prostor a prostředky na jejich záchranu (příklad:
3 nájemníci v objektu o který se musíte postarat – nejsou byty,
objekt v dezolátním stavu, není materiál ani peníze). Ovšem i zde se
vlastnická struktura změnila a z naplavenin poválečného období až
60. let žije v údolí jen malé procento obyvatel. V současnosti se
zvyšuje podíl velmi bohatých lidí, kteří se v údolí usídlili
a zasloužili se o záchranu zajímavých objektů (jen několik je
památkově chráněných). I tito lidé vložili do rekonstrukcí
prostředky, které často převyšují náklady na koupi nemovitosti.
A zde musím poznamenat jako spoluvlastník domu v uvedené
oblasti, že měli štěstí, že stihli své aktivity uskutečnit před přijetím
regulačního plánu, protože budoucí postup bude pro vlastníky
nemovitostí výrazně složitější a nákladnější. Město tedy leští své
stříbro za peníze vlastníků nemovitostí. Příliš ho nezajímá, že tito
vlastníci zatím nemají žádnou kompenzaci zvýšených nákladů.
V památkově chráněných oblastech mají majitelé šanci na získání
dotace. Regulační plán ovšem nic takového neskýtá, pouze omezuje
Vaše právo nakládat se svým vlastnictvím. Málokdo si všimnul, že
naprostá většina objektů, které jsou dnes zajímavé, jsou domy s více
byty, neméně 3 jsou domy bytové (od doby vzniku) vlastníci bytů
v těchto domech budou rovněž postiženi současným vývojem. Je to
vůle města – udělej si fasádu podle původního vzoru – zjisti
šambrány, které jsou v návrhu na stavebním úřadu, barvu, kterou
najdeš při archeologickém průzkumu, protože na baráku se
nedochoval ani kousek, obnov okenice a břidlicovou krytinu – tak si
někteří zastupitelé představovali regulační plán. Naštěstí při
projednávání má zadání regulačního plánu realistický rámec.
Nicméně každému vlastníkovi nemovitosti omezí bez náhrady jeho
vlastnická práva přinesou zvýšené náklady na údržbu nemovitostí,
které jsou většinou již za hranicí životnosti (stáří kolem 100 let)
a potřebují generální opravu. Možná se ale stane z Tichého údolí
výlučná čtvrť bohatých. Kdo na to nebude mít, odejde (v tom
předčíme 19. století) a stříbro zachováme. Ovšem za
neprůhlednými ploty a poněkud skrytě, někomu možná
i v budoucnu povolí orgány státní správy drobnou výjimku, jako
např. střešní okna na památkově chráněném objektu. To je druhá
stránka toho, o čem rozhodlo ZM.
Ovšem při jednání se tento měkařský přístup nesetkal s pochopením
části přítomné veřejnosti.
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Skýtá totiž možnou výstavbu v oblasti Maxmiliánky. Stavět tam je
nemožné, doprava, nepořádek zátěž prostředí. Podivnou shodou
okolností někteří z oponentů vlastní v údolí dvě nemovitosti
a jejich stavební činnost obtěžovala sousedy roky. To ale není
důležité, více mě zajímá představa, jak se vyřeší situace nemovitostí
124 ( na jejím štítě byl kdysi kohout, kterého někdo ukradl, později i
střechu, kliky a vše kovové) a zpustlého hotelu Maxmiliánka. Tyto
vředy na těle Roztok asi nikomu nevadí. Mně ale vadí hrozně.
Město nemá prostředky na sanaci tankodromu, který býval
parkovištěm, a uvedené nemovitosti jsou soukromým vlastnictvím.
Očekáváme, že nám i tento vlastník pomůže leštit rodinné stříbro
bez kompenzace? Byl jsem svědkem privatizace domu 124 – za
odhadnutou tržní cenu se přihlásilo asi pět zájemců – jeden velmi
movitý, který chtěl objekt rekonstruovat a postavit ještě jedem dům
na parcele – ustoupil od nabídky po zjištění, že jsme v koridoru letů
a ochranném pásmu letiště. Všichni další zájemci měli požadavek
vybudovat v areálu další objekty, které by jim zaplatily náklady na
rekonstrukci domu 124. Objekt se nakonec podařilo prodat, ale ani
realitní kancelář si nedovedla s problémem poradit. Předložená
využití celého území narazila na tvrdý odpor sousedů. Zajímavé, je
že i paní Kaňkurová (bývalá majitelka domu č.p.10), která byla
v USA podnikatelkou v oblasti realit, přišla s podobným nápadem
sdružit pozemky a využít je pro rezidenční bydlení, nebo jako
hotely. Původní studie je asi nepřijatelná pro většinu obyvatel
lokality, někteří jejich zástupci odcházeli ze zasedání zastupitelstva
neuspokojeni, přijaté zadání regulačních podmínek je dle jejich
mínění je příliš měkké. Já mám naopak obavu, že přijaté zadání je
natolik tvrdé, že na ruiny dvou nemovitostí na konci městského
stříbra dáme po několika letech tabulku „ pomník snahy o záchranu
architektonického dědictví a nepodařené privatizace“.
Ani město nezůstane bez starostí, pokud budou dva objekty v jeho
vlastnictví prohlášeny jako památkově chráněné, čekají nás náklady
v odhadu stovek milionů korun. O tom, že v areálu byl další objekt,
ještě za 2. světové války využívaný wehrmachtem zatím nebudeme
uvažovat – na něj se stavební uzávěra snad nevztahuje (patřilo to
k původnímu dědictví naší doby), stejně jako na četné altány,
chlívky a další zařízení, která jsou z minulosti registrována.
Poslední poznámka: Podle našich regulačních podmínek by ti tupí
předkové nemohli postavit zámek, Braunerův mlýn a několik vil
v Riegrově ulici a Tichém údolí (zátopová oblast). Rovněž
zhůvěřilosti na samém vstupu do údolí: vila, na které se údajně
podepsal i neblaze proslulý Pan architekt Gočár č.p.509 a jiná
funkcionalistická hanebnost na Bělině 518. Možná bychom byli
ušetřeni trapných napodobenin japonského stylu Sakura, které
zprznily pozůstatky vinice u Matky Boží. Vina je ovšem nasnadě –
staří Slované, kteří v osadě kolem trati nezanechali kvalitní
regulační plán. Dnes se nám vzkazují prostřednictvím zpoždění
výstavby přeložky: prach jsme a na prach se obrátíme.
Martin Štifter

Slabý článek dotačního řetězu
Před časem jsem sliboval, že naše „venkovská“ parta, místní akční
skupina Přemyslovské střední Čechy, získala podporu z programu
Leader 2007-2013 a bude rozdělovat skromné peníze žadatelům ze
svého území. A to se také stalo. V průběhu srpna mohli žadatelé,
tedy obce, neziskové organizace a spolky podávat žádosti o dotaci
ve třech oblastech – prvním okruhem byla drobná infrastruktura,
druhým občanská vybavenost a třetím obnova památek.
Rozdělovalo se celkem přes 10 miliónů korun, příjem projektů byl

KOMENTÁŘE, POLEMIKY, DISKUZE
uzavřen 31.8. a výběr byl proveden zhruba do konce září. Výběr byl
však vcelku formální – v žádné ze tří oblastí totiž nebylo podáno,
anebo neprošlo kontrolou ani tolik projektů, aby byla naplněna
částka pro danou oblast určená. Vypsána byla proto výzva druhá,
s termínem podání žádostí od 15. do 30. září 2008, tentokrát už
pouze ve dvou oblastech, občanské vybavenosti a obnově
kulturních památek. Až budete číst tyto řádky, bude již zřejmě
probíhat výběr podaných projektů.
O dotaci se mohlo ucházet také naše město – ale nic se jaksi nedělo.
Po našem srpnovém zasedání zastupitelstva, pár dní před
uzávěrkou, jsem se proto sešel s vedoucí odboru správy a rozvoje
města a pokusili jsme se dát narychlo něco dohromady. Připravili
jsme a s asistencí místostarosty, který vše podepsal a dovezl do
Slaného, podali žádost na dlouho odkládanou rekonstrukci svažité
části ulice Na Pískách – jenže bez platného ohlášení drobné stavby
jsme neuspěli. Škoda. Do druhé výzvy jsme výběr začali ve větším
předstihu a podané žádosti snad budou mít lepší osud.
Proč jsem ale tuto věc, z hlediska celkového rozpočtu města nepříliš
významnou, poslal vůbec na stránky Odrazu? Opravdu nejde ani
tak o těch pár set tisíc. Program Leader je dost chudý, největší
možná dotace na jeden projekt je 1,8 miliónu korun (90 %
z nejvyšších možných uznatelných nákladů, které činí dva milióny
korun) a i když se příští rok bude rozdělovat poněkud víc peněz,
bude jistě také připraven podstatně větší počet žadatelů a mnoho na
nás nezbude. Ale nezbude na nás – a nejen z programu Leader, ale
i z jiných, bohatších dotačních titulů – hlavně tehdy, jestliže nebude
nahrazen či posílen nejslabší článek dotačního řetězu. Rada města.
Může se nám to líbit, anebo se nám to vůbec líbit nemusí, ale
vstoupili jsme do Evropské unie a dostali jsme šanci přiblížit se
úrovni svých západních sousedů. Že to není zadarmo a že se to děje
způsobem požírajícím obrovské množství prostředků na sebe sama,
víme. Ale prostě v tom dotačním eurokolotoči žijeme a je naším
úkolem urvat, co se dá. Je to úkolem České republiky i našeho
města.
Vedení města vsadilo na spolupráci s odbornou firmou a po
dlouhém přešlapování a odmítání si rada ustavila i komisi, která by
jí mohla občas poradit. Ale ani odborná firma, ani komise nemohou
pomoci, pokud nebudou mít na koho se obrátit, pokud nebudou mít
v radě města partnera, s kterým by se mohly bavit. V radě města se
sešlo několik zdatných odborníků různých profesí, oblasti dotací
pohříchu však nerozumí nikdo z nich. A co hůř, s výjimkou
místostarosty neprojevují radní o možnosti, které se nám otevírají,
ani valný zájem.
Volební období je v polovině, první rok byl na zkoušku, Česká
republika v něm také doháněla manko z minulých let a mnohé
evropské fondy byly teprve otevírány. Ale ve druhém roce jsme
moc nepostoupili. Má-li být pokračování úspěšnější, je potřeba ten
slabý článek dotačního řetězu posílit. Jedním, lépe dvěma
zastupiteli vyztužit sestavu rady města, aby se odborníci
z konzultační firmy, projektový manažer místní akční skupiny či
regionální rozvojové agentury měli na koho obrátit a rada následně
mohla organizovat podání žádosti o dotaci na věci, které budou
schváleny rozpočtem, anebo je zastupitelstvo zformuluje
v nějakém strategickém záměru. I ten už měl být rok na stole.
Vypadá to možná jako další z dloubnutí nenapravitelného
opozičního kverulanta – ale je to jenom dobrá rada. Chytrému
napověz, hloupého trkni. A já vážně nechci trkat, i když podle
mnohých lidí k tomu mám ty nejlepší předpoklady, totiž rohy.
Jarda Huk
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ŠKOLNÍ OKÉNKO
Milí čtenáři,
podzim se nám už krásně vybarvil a stejně tak pestrý, možná pro
některé děti i překvapivý, byl i náš první školní měsíc. Co se tedy
všechno dělo?
Některé třídy I. stupně mají za sebou již první školy v přírodě a naši
malí prvňáčci si celkem bez velkého pláče zvykají na pobyt ve
škole. Stihli jsme také již první exkurze v Praze i návštěvu SČM
Roztoky, kde probíhá výstava hraček. Již brzy Vás budeme moci
pozvat na výstavu obrázků, které právě vznikají při hodinách Vv
a kterými si ještě připomeneme uplynulé prázdniny.
První letošní malé prázdniny budou již 27. – 29. října, tak děti
nemusí smutnit. Náladu jim vylepší jistě i sdělení, že od poloviny
října bude v naší jídelně výběr ze dvou jídel.

v Roztokách, kde se probouráním zdi otevřel prostor pro jedno
krásné velké oddělení družiny. Přidáme nový nábytek, barevné
šuplíčky, koberec, žaluzie, hračky a máme pro děti oblíbené místo
na oddech po vyučování. I ostatní oddělení družiny dostala nové
vybavení – někde stoly a židle, někde nábytek a žaluzie.
Musím říci, že tohle všechno se neobešlo bez stresových situací,
nahánění řemeslníků, velkého úklidu o víkendu před začátkem
školního roku …, ale stihli jsme to. A i zahrada byla na 1. září
posekaná a chodníky zametené.
Když se na tento výčet podíváte, jistě se mnou souhlasíte, že je to
spousta práce. A já chci touto cestou poděkovat všem, kteří se na
tom podíleli – zejména paní Maršíkové z OSRM, panu
Konopíkovi z firmy Zeman, panu Kovandovi – technickému
dozoru a všem svým kolegům - kuchařkám, uklízečkám,
školníkům, vedoucím jídelen, učitelům. Děkuji všem.
Trochu statistiky na závěr:

Hezké počtení Vám přeje
Věra Zelenková

Ve školním roce 2008 / 2009 máme 19 tříd – 12 na prvním stupni,
7 na druhém (nárůst o jednu třídu) a 419 žáků – 291 na prvním
stupni a 128 na druhém (nárůst o 37 žáků).

Vážení rodiče,
máme sice za sebou první měsíc školního roku, ale my se chceme
ještě ohlédnout za obdobím příprav. V průběhu prázdnin proběhlo
ve školních budovách několik rekonstrukcí a úprav, některé se
dokončovaly i v září.
Největší změnu prodělala školní jídelna v Roztokách. Nové
obklady, stropy, podlahy, elektrické vedení, vzduchotechnika,
nové vybavení – to všechno má kuchyň i její zázemí, ale nejvíc se
strávníkům líbí výdejní pult a stahovací roleta. A všichni se těšíme
na výběr ze dvou jídel, který má začít od 13. října.
Menší úpravy čekaly i na jídelnu v Žalově – vzduchotechnika
a nové zařízení, to staré už dosloužilo. Čekáme ještě na myčku
nádobí. Děti, učitele i rodiče především těší, že se zachovala
kuchyň i v žalovské škole, výdejna by pro ně byla jen nutné zlo.

Mgr. Alena Gabaľová , ředitelka

Škola v přírodě – 2.C a 3.A
V pondělí 18.09.08 ráno se třídy 2.C a 3.A vydaly do Starých
Splavů na čtyřdenní ozdravný pobyt k Máchovu jezeru. Začátek
nebyl úplně ideální, po slunečném víkendu nás celou cestu
provázel déšť a výrazně se ochladilo. Přesto jsme se nedali odradit,
oblékli všechno oblečení, které jsme našli v taškách, někteří měli
s sebou dokonce rukavice, a každý den jsme trávili v lese, u jezera
nebo u táboráku. Až poslední den se na nás už od rána usmívalo
sluníčko, tak jsme naposledy došli k jezeru, abychom nakrmili
labutě a kachny. Po obědě jsme zamávali penzionu a jeho
personálu, který se o nás skvěle staral, nasedli do autobusu
a v pohodě všichni dojeli k nedočkavým rodičům.
Š. Kovaříková

Renovovali jsme i toalety v budově školní jídelny Roztoky
v přízemí a v patře pro školní družinu, v budově v Žalově vedle
školní družiny budou nejenom nové toalety, ale i sprchový kout.
Učebny se také dočkaly - malování a nové zařízení je již
každoroční rituál. Škola postupně nakupuje nové vybavení většina tříd má už výškově nastavitelné lavice a židle, klasické
dřevěné židličky už nehledejte. Ti z Vás, kteří navštívili školu
v červnu při Zahradní slavnosti, mi dají jistě za pravdu, že
barevnost tříd se nedá srovnat s jednotvárností v minulosti. A aby
těch barev nebylo málo, pan Kout, který u nás maloval učebny,
použil v každé třídě jinou barvu a vypadá to úžasně. Ale
konkurovali mu i učitelé samotní – pan učitel Mráček na přání
kolegyň přiložil ruku k dílu a vymaloval jazykovou učebnu světle
hnědě, paní učitelka Čížková pro svou třídu 6. B vymalovala zdi
oranžovo-červeně, kde zadní stěnu zdobí velký strom, na kterém
už jsou otisky rukou všech žáků třídy. Nejvíce barevná a na první
pohled zarážející je učebna informatiky, tmavě červená učebna
zdobená malými bílými ovečkami - žákům se líbí jednoznačně
nejvíc. Žalovská škola to má vyhráno – tam maluje paní Pelcová
a škola vypadá jako nová každý rok.
A nakonec, ale ne nejméně – školní družina. Velká úprava proběhla
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Hry a klamy v Praze s 6.A
Některé třídy, mezi nimi i 6.A, navštívily v Praze hned začátkem
září velmi zajímavou výstavu s názvem Hry a klamy. Na
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70 exponátech, zapůjčených pro putovní výstavu z libereckého IQ
parku, jsme si všichni mohli vyzkoušet, jak fungují přírodní
zákony, osvěžit si své školní znalosti z biologie a fyziky, prověřit
si, jak moc nás naše smysly klamou, změřit si rychlost svých
reakcí, ale hlavně – pobavit se a hrát si v duchu hesla výstavy
„Dotýkat se exponátů přikázáno!“ Někteří žáci si zakoupili
miniaturní hlavolamy, a mohou si tak „lámat“ hlavu i doma. Fotili
jsme jen mobilem, ale pár snímků pro vzpomínku jsme umístili i na
web školy.

žáků. A o toto množství jsme požádali v žádosti o navýšení.
Bohužel naše žádost nebyla akceptována. Nakonec nám MŠMT
schválilo nárůst na 280 žáků. Jsme rádi i za toto množství, ale jak
vidět, brzy je naplníme.

V. Zelenková

Školní výtvarná soutěž
V rámci hodin výtvarné výchovy na ZŠ právě probíhá celoškolní
soutěž „Zážitky z prázdnin“. Výstava obrázků bude v žákovské
knihovně, součástí bude anketní hlasování žáků, kteří vyberou
nejlíbivější obrázky, které budou odměněny. O výsledcích soutěže
Vás budeme informovat v příštím čísle.
M. Bartulíková

Výlet do Beckilandu - ŠD
V loňském školním roce měla návštěva Beckilandu velký úspěch.
Proto jsme již v září výlet do zábavního centra na Zličíně
zopakovali. Vyjeli jsme v dobré náladě. Cesta uběhla rychle. Děti
se převlékly do sportovního oblečení a zvesela se rozběhly na
atrakce. Celé odpoledne skákaly, klouzaly se, vozily se a dováděly.
Byl to pěkný výlet. Už se těšíme, že Beckiland opět brzy
navštívíme.
ŠD Roztoky

Poděkování
Děkujeme PAPÍRNICTVÍ CYRANI, provozovna Lidická 689 za
pěkné dárky pro naše malé prvňáčky, které jim výše jmenovaná
firma věnovala jako sponzorský dar.
A. Gabaľová

V průběhu září jsme uvedli do provozu naše www stránky, takže
naše adresa je http://www.zusroztoky.cz. Informatika i grafické
zpracování se bude postupně doplňovat a vylepšovat. Roztočtí
občané tak získávají další zdroj informací o dění na ZUŠ.
A co nového v jednotlivých oborech? V hudebním oboru jsme
zavedli nový nástroj - elektrofonickou kytaru. Také jsme přijali
na tento nástroj nového učitele. Václav Sloup (bývalý žák naší
školy) musel řešit v průběhu září příliv vyššího počtu žáků, než
očekával. Doufejme, že se jemu i novému, atraktivnímu nástroji
bude na naší škole dařit. Rozšiřování nástrojové nabídky vede
k obohacování moderních trendů výuky, což je také jeden ze
smyslů uměleckého směřování naší ZUŠ. V tanečním oboru
vystřídal korepetitora Jakuba Litoše Norbert Heller, který bude
také dalším učitelem hry na klavír. Literárně - dramatický obor
začíná bez podstatných změn, avšak s vidinou nového divadelního
kusu.
V soutěžích ZUŠ letos obsazujeme dechové nástroje (flétny,
klarinet, trubka), dále zpěv a komorní soubory (Komorní orchestr
ZUŠ). Doufáme, že si naši žáci povedou podobně úspěšně, jako
v letech minulých.
MgA. Bohumír Šlégl

Začátek nového školního roku na ZUŠ
Zahájení nového školního roku 2008/2009 se nesl ve znamení
náporu u nově přijímaných dětí. V přípravném studiu jsme
dokonce museli otevřít novou třídu, takový byl nárůst! Podle
rychlého hlášení bylo registrováno v loňském roce 235 žáků, letos
vzrostl počet na 266(údaj k 5.9.). Tento stav však ještě nebyl
konečný, protože se nám v průběhu září hlásili další noví žáci.
Věková struktura nově příchozích je pestrá. Většina dětí je
z prvních tříd, máme však i předškoláky, žáky 2. - 5. tříd, jednoho
žáka z 9. třídy a některé žáky kolem 15. roků věku. Tato různá
věková struktura je způsobena částečně přistěhováním nových
rodin do nové zástavby, částečně rozšířením nástrojové výuky.
S podobným vývojem naše škola počítala. Nejvyšší povolená
kapacita byla 240 žáků. Při očekávaném vývoji růstu obyvatelstva
a zvýšeném zájmu o studium našich jednotlivých oborů, jsme před
časem zažádali o navýšení kapacity. Původně jsme spočítali, že při
našich kapacitních možnostech je ZUŠ schopna pojmout až 320

MATEŘSKÉ CENTRUM
Roztoky u Prahy
Na čtvrté zářijové úterý jsme v Rožálku připravily Den
otevřených dveří a velmi nás potěšila hojná účast návštěvníků,
zájemců o naše programy. Od rána byla pro děti připravena opičí
dráha v přilehlé tělocvičně, v herničce pak koutek pro miminka
a výtvarná dílnička. S pomocí maminek (i tatínků, což nás těší) vše
zvládli na jedničku i ti úplně nejmenší a domů si kromě hlavy plné
zážitků odnesli i opravdu originální výtvory. Děkujeme všem, kdo
nám pomohli s přípravou a zvláštní dík patří paní ředitelce ZŠ
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ŠKOLY, ŠKOLKY, etc
a panu školníkovi, kteří našemu mateřskému centru vyšli vstříc
a mimojiné upravili zábradlí u vchodu tak, aby bylo vhodné pro
malé děti.

a mladší školní věk)
Čtvrtek

10-11h VÝTVARKA A HERNA PRO
NEJMENŠÍ
19-20h RELAXAČNÍ CVIČENÍ s prvky
jógy (bez dětí)

Pátek

kdykoliv mezi 9-11h MIMINKA – herna,
masáže, říkanky…

Srdečně zveme děti, rodiče i praprarodiče… do tělocvičny pod
jídelnou na DISKOTÉKU PRO MALÉ I VELKÉ, v pátek
24.10.2008 od 17hod do min.19h. Připraven bude mix
hudebních i tanečních stylů, akce je vhodná i pro nejmenší
děti!!!
Na konec října či listopad připravujeme Workshop
o vývojových potřebách dětí pod vedením MUDr.Zuzany
Lebedové. Seminář je určený pro rodiče, kteří se chtějí podívat
na péči o své děti z dalšího úhlu pohledu, pro těhotné i ty, kteří
o dětech teprve uvažují. Vhodný je i pro zájemce z řad
pomáhajících profesí, kteří s dětmi pracují. Pokud máte
o seminář předběžný zájem, ozvěte se nám prosím. Více viz
www.centrumrozalek.org.
Těšíme se naviděnou s vámi u nás!
Lucie Machačová a Vendulka Bromovská za tým MC Rožálek
Tel: 606842157, Email: centrumrozalek@seznam.cz,
www.centrumrozalek.org

Vzhledem k vzrůstajícímu zájmu o naše kroužky, konkrétně
o výtvarku pro nejmenší, jsme se rozhodly využívat více
i vedlejší tělocvičnu. V případě velké účasti dětí na výtvarce se
tedy nemusíte bát, že se nevejdete, každý dostane prostor jak pro
výtvarné tak i pohybově-volné aktivity (opičí dráha…). Vítány
jsou též děti, které zatím netvoří a zajímá je spíš naše herna,
případně opičí dráha.
Další úpravou na základě přání maminek je prodloužení
páteční herny pro miminka, přijít můžete kdykoliv mezi
9-11h, dle spacího režimu vašich ratolestí.
Zde je náš aktuální harmonogram:
Pondělí

9-12h SLUNÍČKA – pro děti
(od cca 3-4let) bez doprovodu rodičů

Úterý

10-11h VÝTVARKA A HERNA PRO
NEJMENŠÍ

Středa

9.30-10.30h AEROBIC PRO ŽENY
S HLÍDÁNÍM DĚTÍ
15.30-16.30h MIMINKA – Základy
orientálního tance pro maminky
„s miminky v náručí“
16.30-17.30h Základy orientálního tance
pro děvčata (vhodné pro předškolní
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k 90. výročí vzniku československého státu
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Areál TJ SOKOL Roztoky, Tyršovo nám., 16.00 – 23.30 hodin
Přes den krásně, večer děsná kosa. Tak by se daly stručně shrnout
povětrnostní podmínky, které panovaly v sobotu 27. září, kdy se
odehrál v pořadí již šestý koncert třetího ročníku festivalu
ROZKŘIK.
Panovala však příjemná nálada, pódium padlo do areálu Sokola
jako ulité a vytvořené festivalové prostředí včetně stánků
s občerstvením bylo vnímáno posluchači i muzikanty velmi
příznivě.
Mládežníci z jazzového bomba místní ZUŠ hráli dobře, škoda jen,
že se jejich předskokanství domluvilo na poslední chvíli (nikoli
vinou pořadatele), takže nebyli na plakátech a hráli, v podstatě, jen
pro organizační štáb a zvukaře. To však na kvalitě jejich výkonu nic
neubralo.

Steinovky byly roztomilé a bezvadné, to už byla na pódiu
i v hledišti pěkná kosa, ale jim jakoby to nevadilo a hráli jak o život
(nebo aby se zahřály). Prostě, jak bylo na plakátech a v jedné jejich
písni – „trochu dámy, trochu skály“.

Nikola Brasko se do toho také opřel, osobně mě velmi mile
překvapil, má zajímavý projev, skvěle zpívá, v některých písních mi
jeho hlas připomínal Karla Kryla, každopádně má vtipné
a nečekaně vypointované texty, musím si pořídit jeho CD.

V Majerovkách se teď hrdě pyšníme pěvkyní Alicí Holubovou,
která k nám odskakuje z Hradišťanu a velmi rychle vplula do
repertoáru, takže můžeme zase znovu hrát písně s ženskými texty
jako Paní z vln nebo Volá. Hraje se s ní krásně, což potvrdily i ovace
nadšeného publika, jemuž děkujeme.

Krausberry notně ovlivnily harmonogram festivalu, mohli totiž hrát
jen do 18.00, protože večer měli další koncert ve Vagónu. Nakonec
hráli skoro do půl sedmé a splnili, co se od nich čekalo: hutný,
našlapaný projev s démonem Krausem a jeho celou škálou
fotogenických grimas. Krausovi se tady tak líbilo, že jsme se
domluvili na příští rok znovu.

Děkuji též společnosti Troja Catering, která se nám starala o přísun
tekutých i pevných dobrot, dále patří dík partnerům festivalu, bez
nichž by se akce nemohla konat – společnostem Eurocert, Vyšehrad
2000, roztocké firmě Pohl, společnostem Adjust art, Nowaco,
Velkopopovický Kozel, Coca-Cola, a v neposlední řadě Městskému
úřadu v Roztokách, který této akci udělil dotaci..
Závěrem moc děkuji TJ Sokol Roztoky a zejména jeho předsedovi,
panu Prokešovi, za aktivní pomoc a za poskytnutí plochy.
V červnu 2009 NA SLYŠENOU,
Jiří Konvrzek, ač sám bez kapely, jel jako dráha a potvrdil, že je
unikát na alternativní folkové scéně. Jeho styl je nevšední, což se
týká zpěvu, textů i instrumentální složky projevu.

Vít Kahle
producent festivalu ROZKŘIK - 29.9. 2008
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Africká hudba
a tanec v Roztokách
Po čtyři zářijové dny hostily některé
roztocké rodiny africké studenty
z hudební školy IYASA Bulawayo
v Zimbabwe. Roztoky byly jednou
z mnoha zastávek na jejich několikaměsíčním turné po Evropě, během kterého lidem představují
a přibližují nádhernou původní kulturu Jižní Afriky. V rámci
roztockého pobytu zorganizovalo sdružení Roztoč workshop
tance a hudby s následným večerním představením v Únětické
Sokolovně a setkání afrických studentů s dětmi v základní škole
v Žalově i v Roztokách. Po krátkém vystoupení energického tance
a hudby si žáci obou škol se studenty zatančili, zabubnovali, ti
starší si o životě v Zimbabwe i v angličtině popovídali.

úsměv a ten mi zůstal po celý večer. Část přítomných se učila hrát
i na bubínky a podobné hudební nástroje. Tančící se občas chytli
v hada a v rytmu běhali po celém sále. A stále ta pozitivní energie.
Bylo to docela namáhavé, ale příjemné. Po půlhodinové pauze
přišel koncert. Smršť. Obrovská spousta energie. Původně jsem
přišla jen na "kukačku", odešla jsem až po odeznění posledních
tónů. Špatná nálada byla fuč. Pořád jsem se jen usmívala. Celý
další den mi úsměv z nádherného zážitku zůstal. Už se těším na
příští rok.“
účastnice workshopu a představení v Úněticích

Lampiónová dílna 18. 10.
Věříme, že návštěvníci všech setkání si vzdálené africké kultury
a našich milých hostů v dobrém užili, a že jsme touto jedinečnou
příležitostí k poznávání barevnosti světa přispěli ke kladnému
vnímání našich kulturních odlišností. Děkujeme ještě jednou
všem rodinám, které africké studenty přijaly do svých domovů
a velmi srdečně jim poskytly příjemné domácí zázemí.

Tvořivá dílna na výrobu lampiónů pro děti, rodie s dětmi i dospělé.
S sebou si vezměte špejle a nůžky, ostatní materiál bude
k dispozici. Vlastnoručně vyrobené lampióny můžete rozsvítit
společně s námi na podvečerním Svátku světla v pátek 31. října.
Z důvodu omezeného počtu míst je na dílnu nutná rezervace na:
roztoc@roztoc.cz, tel/zázn.: 233 910 014.
9.30 – 11.30
děti
13.00 – 15.00

pro děti 3-6 let za doprovodu rodičů a pro
6-8 i bez rodičů
pro děti starší 9 let a dospělé

Ateliér sdružení Roztoč Roztoky, budova školní jídelny, 1. patro
Vstupné:

děti 40 Kč (členové 30 Kč),
dospělí 50 Kč (členové 40 Kč)

Lektorka: Zuzana Sýkorová

Svátek světla 31.10.

Ohlasy:
„Původně jsem na večerní dílnu dorazila jen na "kukačku",
podpořit svou přítomností místní akci. S náladou pod psa. Za
dveřmi sálu však bylo něco nepopsatelného. Dýchla na mě
neuvěřitelně pozitivní energie. Afričtí tanečníci si rozdělili
přítomné do několika řad. Do ruky nám dali pár slov a naučili nás
je zpívat. A pomalu přidávali pohyb. Před každou řadou stál
někdo, kdo předtančoval, stačilo je jen napodobit. Nasadila jsem
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"Světla nám ubývá, kolem nás je stále více tmy, tak si pojďme
na ten podzim tak trochu posvítit, třeba lampiony". Srdečně
zveme děti i rodiče na oslavu světla, které společně rozsvítíme
na cestě s lampióny v podvečerním Tichém údolí. S sebou si
vezměte lampiony, čajové svíčky, špejle a kdo máte půlky
kokosových skořápek na světlo, které pustíme na rybníčku po
vodě.
Začátek v 17.30 na lesním hřišti v Tichém údolí, vstupné zdarma.
Sdružení Roztoč
www.roztoc.cz
Dita Votavová
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Výstava fotografií:
GRUZÍNSKÉ SNĚNÍ
aneb ZTRACENÍ V ČEČENSKU?
Výstava zachycuje běžný život v současné Gruzii. Fotografie byly
pořízeny letos těsně před ruskou invazí.

Dvořákem z Raspenavy oslovili společně s námi Ing. Petra
Nováka z VÚKOZ v Průhonicích, který nabídl k znovu
pojmenování krásnou kaktusovitou tmavě růžovou jiřinu. A tak je
na světě květina nesoucí jméno umělkyně. Po slavnostním křtu na
nádvoří zámku měl každý z návštěvníků možnost uvázat si za
menší obnos svou kytičku jak z jiřinek, tak z gerber a dalších
květin. Aranžování proběhlo pod odborným dohledem RNDr.
Dáši Caislové a Mgr. Jarmily Skružné, které podávaly
neuvěřitelný výkon. Nádvoří zámku bylo obklíčeno několika
desítkami odrůd jiřin na ukázku návštěvníkům.

1.11.2008 v 17.00 se uskuteční vernisáž výstavy a beseda
s účastníky výpravy do Gruzie a autory fotografií (G. Avanesian,
S. Boarová, P. Mändl, S. Navrátil, V. Souralová, J. Šroubek,
J. Rjašková, P. Vydra, A. Žítková).
Proběhne křest fotografické publikace GRUZÍNSKÉ SNĚNÍ,
vzniklé na základě deníku Veroniky Souralové. Součástí vernisáže
bude předčítání úryvků z této knihy a raut, který nabídne gruzínské
speciality (šašlik, chačapuri, gruzínský koňak).
V. Souralová

Salon Zdenky Braunerové podruhé …
V neděli 21. září se uskutečnil v rámci Dne evropského dědictví ve
Středočeském muzeu již druhý Salon Zdenky Braunerové, který
byl zároveň jednou z letošních akcí, oslavujících 150. výročí
narození umělkyně. V podtitulu nedělního Salonu zazněly
Jiřinkové slavnosti…
Následoval komponovaný pořad se zpěvem koncertní pěvkyně
a zároveň předsedkyně Salonu Zdeny Kloubové, o salonech
povídala Gabriela Vránová, módu biedermeieru přiblížil kostýmní
výtvarník Jan Růžička a Americký klub dam zastupovala PhDr.
Milena Secká.

Díky informaci o existenci odrůdy jiřinky jménem Zdenka
Braunerová se pár dní před oslavou rozběhlo pátrání po této
odrůdě. Odborníci nás však upozornili, že vyšlechtěné odrůdy jiřin
mají životnost maximálně 10 – 15 let a vzhledem k tomu, že jiřinu
Zdenka Braunerová pojmenoval PhMr. Jaroslav Pozzi v roce
1946, její osud byl zpečetěn. Jiřinkáři v čele s Ing. Janem

Odpoledne pokračovalo pastvou pro oči zejména mužské části
návštěvníků, i když ženy také nespustily z mladých návrhářek
zrak. Viděli jsme téměř dvě desítky kostýmů jako reminiscenci
módy Zdenky Braunerové a některé modely byly hodny
profesionála. Po přehlídce část návštěvníků opustila areál, ale
zůstali nadšenci, kteří chtěli v dražbě vybojovat alespoň jednu
z nádherných květinových vazeb. Ceny se šplhaly výš a výš, a tak
do nově založeného fondu Zdenky Braunerové, které spravuje
občanské sdružení Salon ZB, přibylo téměř 10.000 Kč. Všem
přispěvatelům srdečně děkujeme a věřte, že část výtěžku bude
věnován co nejdříve na kostýmy handicapovaných mladých
umělců z pěveckého oddělení Deylovy konzervatoře, kteří nám
přijdou zazpívat na zámek na první adventní neděli 30. listopadu.
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Nezbývá než poděkovat všem zainteresovaným, městu Roztoky,
o. s. Salon ZB, dámám z kroužku aranžování květin, manželům
Hlaváčkovým ze Suchdolu, Výzkumnému ústavu Silva Taroucy
pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., v Průhonicích, Vyšší
odborné škole oděvního návrhářství a Střední průmyslová škole
oděvní v Praze-Holešovicích a Botanické zahradě hl. města Prahy.

Ve výtvarné dílně se můžete pokusit zachytit:
Podzimní krajinu
Vstup do ateliéru zdarma
Křest poštovní známky
Dne 5. 11. 2008 vydá Česká pošta známku s motivem obrazu
Zdenky Braunerové „Vltava u Klecan, po 1885“ v rámci emise
Umělecká díla na známkách.
Slavnostní představení známky se uskuteční ve Středočeském
muzeum dne 5. 11. 2008
v 15 hodin. Tímto aktem bude završen rok věnovaný oslavám 150.
výročí narození této významné osobnosti českého kulturního
života na přelomu 19. a 20. století.
Návštěvníci si budou moci koupit nejen novou známku s motivem
obrazu Zdenky Braunerové v hodnotě 23 Kč, ale i obálku prvního
dne označenou speciálním razítkem.
První adventní neděle
Dne 30. 11. v areálu Středočeského muzea proběhne předvánoční
odpoledne, vystoupí
studenti hudebního oddělení Konzervatoře Jana Deyla
s komponovaným pořadem Vánoční jesličky, prostor dostane
Roztoč se svou dílnou a návštěvníci si budou moci zakoupit
tradiční vánoční dárky.
M. Šášinková

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy Vás zve na výstavu

Kočárky a kolébky, ze sbírky
Miloslavy Šormové
Slibujeme všem zúčastěným, že jiřiny budou na zámku i příští
podzim…

otevřeno denně mimo pondělí 10 – 18 hodin, 31. 10. 2008 – 8. 3.
2009, Velká výstavní síň
Výstava bude zahájena 30. října v 16 hodin ve Velké výstavní síni.
Fotografie kočárku z mého dětství, ve kterém se blaženě usmívám,
a jiná s kočárkem pro panenku mě inspirovaly k jejich
dlouholetému hledání, které vyústilo v početnou sbírku“ , tak se
veřejnosti představila sběratelka paní Miloslava Šormová na své
první výstavě v roce 2004 právě v Roztokách. Od té doby kočárky
putují z jednoho místa na druhé. Z Roztok se výstava přemístila do
Muzea hlavního města Prahy, pak do Ústí nad Orlicí, Čáslavi,
Poděbrad, Bíliny, Žatce, Děčína, Litoměřic, Domažlic, Turnova,
Benátek nad Jizerou a Jičína.

Akce k letošním oslavám výročí umělkyně ovšem zdaleka
nekončí, můžete se těšit na:
Návštěvu u Zdenky Braunerové
Dne 28. října 2008 od 14 do 17 hodin
si bude vyprávět ve svém ateliéru u Braunerova mlýna
v Roztokách malířka se svou sestrou Annou a jejím mužem
Elémirem o krajinách svých obrazů. Pozván je i její učitel a přítel
Antonín Chittussi.

Sběratelská a restaurátorská práce, při které jí zdatně pomáhá
manžel Jaroslav, ovšem neskončila. V roce 2006 se rozhodli pro
prezentaci nově nalezených kočárků, a to spolu s kolébkami, které
tyto objevy velmi často doprovázely. Postupně vznikl další soubor
exponátů, jež by mohly opět vyvolat u návštěvníků krásné
vzpomínky na dětství. Okál manželů Šormových znovu plní
funkci depozitáře a restaurátorské dílny, přestože se sestava
z první výstavy v Roztokách domů ještě nevrátila. Nastal čas pro
představení nových exponátů i několika dalších, které nebylo
možné z prostorových důvodů v původní výstavě umístit.
Hlavním přáním paní Šormové, která se této vášni intenzivně
věnuje již 24 let, je, abyste z výstavy odcházeli s úsměvnou
pohodou v duši.
Táňa Pekárková
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jazzmenem Andrew Lee Davisonem, který sice neumí česky, ale
to u jazzové hudby vůbec nevadí.
Předseda SAI Jiří Vondráček vystoupil s folkovým triem, se
kterým zavzpomínali na staré písničky Marsyas a na jeho
nejznámější autorské skladby, jako např. Máš chuť majoránky
lásko má.

Temnější částí programu bylo vystoupení praotce české
alternativy a špičky evropského undergroundu Mikoláše
Chadimy a jeho MCH Bandu.

Loutková představení v Divadélku
Kvítko - Roztoky.
5.10.

Tygřík

Divadlo v kufru

19.10.

Basa

2.11.

Dobrodružství čmeláka Brundibára Liduščino divadlo

16.11.

Smolíček, kůzlátka a Budulínek

Spolek loutkařů Kvítko

Divadlo Hračka

30.11. Výlet na Říp + dílna

Loutky bez hranic

14.12.

Divadlo v kufru

Gloria

Všechna představení začínají od 15 hodin.

Festival SAIRIGHT
V pátek 29.8. proběhl v areálu Občerstvení U Šraněk první ročník
festivalu SAI right.
SAI jako Svaz autorů a interpretů, right jako přímý, správný,
zdravý. A takový festival byl. Vznikl jako prezentace práce
profesní organizace českých muzikantů a v programové skladbě
prvního startovacího ročníku návštěvníci slyšeli různorodé
hudební formace členů rady SAI. A proč právě v Roztokách? Tři
členové rady v Roztokách bydlí bydlí, je odtud i zakladatel SAI
Ladislav Kantor a ve starém roztockém kině někteří z hudebníků
kdysi dávno vystupovali.
Festival zahájila metalová skupina Bajonet, po ní milovníkům
jazzu zahrál mezinárodní jazzový Xtet Víta Fialy („ikstet“ proto,
že se pokaždé sejde jiný počet hráčů) vystoupil s americkým

Největší obdiv nejen kytaristů v hledišti sklidil iránský
peršan Shahab Tolouie, který vystupuje s Martou Elefteriadu
a Stanislavem Barkem a i zde si jistě našel nové fanoušky.
Největší kapelou počtem členů byla bluesrocková Message,
se kterou si zazpíval Jiří Hopp - pokračovatel Jiřího
Schellingera, po němž nazpíval skladby, které tragicky
zemřelý zpěvák už nestihl vydat. Tyto písničky se objevily
i na koncertu.
Skvělou tečkou na závěr byl svižný Natural se řadou hitovek.
Všechny kapelníky postupně vyzpovídala místopředsedkyně
SAI Lída Hoppová, která aktivně zapojila návštěvníky festivalu
do hudebních soutěží. Počasí sice festivalu příliš nepřálo, přesto
se sešlo kolem 200 návštěvníků.
Za finanční podporu děkujeme Městu Roztoky a všem, kteří nám
pomohli festival zrealizovat.
M.Bartulíková, L.Hoppová
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Branka Roztok: Drbal Radek, Lyznyk Miloslav

Fotbalový podzim 2008
S měsíčním zpožděním, ale přece, prezentujeme na stránkách
Odrazu dosavadní výsledky roztockých mužstev v novém
soutěžním ročníku 2008/2009. A není to zrovna prezentace, se
kterou bychom se rádi chlubili. Ale informovanost by měla být,
takže …

6.kolo (28.9.2008)
SK Roztoky - Sokol Statenice

0: 1

(0: 0)

Tabulka po 5.kolech

Roztocké áčko po odchodu dvou opor, Martina Čížka (Zličín)
a Honzy Koláře (Velvary), je na tom v polovině podzimí části
daleko hůř než asi očekávali i ti největší pesimisté. Nula bodů ze
šesti odehraných utkání není moc dobrou vizitkou. Bohužel je to
jen odraz celého roztockého fotbalu posledních let. Úzký kádr
a v podstatě žádný realizační tým jsou logickým vyústěním
současných výsledků. Jako hlavní trenér vstupoval do sezóny
Libor Sloboda, ale po třech neúspěšných kolech sám rezignoval.
Žezlo hlavního kouče tak z nouze zdědil Bohdan Šulc-Seidl, ale
ani on zatím neprotrhnul bodovou mizérii. Prioritou pro zbytek
soutěže tak zůstává zachránit třetí třídu a nespadnout do
fotbalového „pralesa“.
Stejně tak se smráká i nad roztockým dorostem. Chlapci se
v plném počtu sešli pouze ke dvěma utkáním ze šesti a k jednomu
vůbec neodcestovali. Ani přítomnost Václava Kapitána, který se
uvolil po zotavení se ze srdeční příhody vést mužstvo dorostu
v nadcházející sezóně, není pro mladé roztocké fotbalisty
motivací. Je to napováženou, jelikož devadesát procent z nich
prošlo rukama pana Kapitána v žákovské kategorii. Ale jak to
zatím vypadá, zadělávají svému novému kouči spíše na další
srdeční příhodu.
Také žáci změnili přes léto trenéry. Z přípravky byli do mužstva
žáků povýšeni pánové Juráček a Šťastný, kteří se společně
s Bohdanem Kapitánem vynasnaží obhájit pozice dobité v minulé
sezóně. Dosavadní výsledky napovídají, že by se to mohlo
podařit.
Přípravka pod vedením tria Bárta, Čermák, Novotný je v nové
sezóně oslabena o spoustu opor, které přešly do žákovské
kategorie, takže obhajoba druhého místa by se rovnala spíše
zázraku, ale popřejme novému trenérskému triunvirátu hodně
štěstí a dobrých motivujících výsledků.
Muži / III.třída - skupina B
1.kolo (23.8.2008)
SK Kazín - SK Roztoky
Branka Roztok: vlastní
2.kolo (30.8.2008)
SK Roztoky - Sokol Zbuzany
3.kolo (7.9.2008)
AFK Horoměřice - SK Roztoky
Branka Roztok: Boroš Benedikt
4.kolo (13.9.2008)
SK Roztoky - Sokol Tuchoměřice „B“
Branka Roztok: Drbal Radek
5.kolo (21.9.2008)
FK Lety - SK Roztoky

5: 1 (2: 0)

Dorost / okresní soutěž - skupina B
1.kolo (23.8.2008)
SK Roztoky - Sokol Dobřichovice
Hosté nedorazili

3: 0 kontumace

14.kolo (3.9.2008)
SK Roztoky - Klínec
3: 0 (2: 0)
Branky Roztok: Hodan Richard 2x, Boroš Benedikt
3.kolo (6.9.2008)
SK Roztoky – Slavoj Řevnice
Branka Roztok: Boroš Benedikt

1: 5 (0: 2)

4.kolo (13.9.2008)
SK Roztoky - Sokol Choteč
Branky Roztok: Koráb Martin 2x

2: 2

5.kolo (20.9.2008)
SK Černošice - SK Roztoky
Roztočtí pouze v šesti

3: 0 kontumace

6.kolo (27.9.2008)
SKRoztoky – FK Mníšek pod Brdy

0: 5

(1: 1)

(0: 2)

Žáci / okresní přebor
0: 2

(0: 2)

7: 1 (4: 0)

1: 5

(1: 1)

4: 2 (2: 1)

1.kolo (7.9.2008)
SK Kazín - SK Roztoky
Branka Roztok: Schůt Martin

4: 1 (1: 0)

2.kolo (14.9.2008)
SK Roztoky - AFK Libčice
5: 0 (3: 0)
Branky Roztok: Hodan Richard, Šmíd René, Krajčík Jan,
Šťastný Michal, Zemen Daniel
3.kolo (21.9.2008)
Sokol Hostivice - SK Roztoky
0: 8 (0: 4)
Branky Roztok: Hodan Richard 4x, Krajčík Jan 2x, Ďurian
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Matěj, Zemen Daniel
4.kolo (28.9.2008)
SK Roztoky - Rudná
Branky Roztok: Pešek Michal

1: 1 (1: 0)

Přípravka / okresní přebor - skupina B
1.kolo (6.9.2008)
Černolice - SK Roztoky
10: 2 (3: 2)
Branky Roztok: Dalihod Miroslav, Žáček Josef
2.kolo (13.9.2008)
SK Roztoky - Sokol Červený Újezd
10: 0 (5: 0)
Branky Roztok: Dalihod Miroslav 5x, Fáměra Jakub 3x, Bell
Lukáš, Žáček Josef
4.kolo (27.9.2008)
SK Černošice - SK Roztoky
7: 2 (6: 1)
Branky Roztok: Fáměra Martin, Bell Lukáš

v prvním utkání na půdě soupeře v poměru 7:11 se podařilo
v domácím prostředí, za výrazné podpory roztockých fanoušků,
vývoj finále zvrátit a v odvetném utkáni zvítězit 12:6. Tím se
družstvo Sokola Roztoky A stalo přeborníkem okresu Prahazápad a kvalifikovalo se do krajského přeboru družstev pro
sezónu 2008/09. Za tímto úspěchem stojí především skvělé
výkony jednotlivých hráčů vítězného družstva. V tabulce
procentuální úspěšnosti dvouher se v konkurenci stodvaceti
hráčů roztočtí umístili následovně: 1. Josef Žáček (úspěšnost
100%), 6. Martin Švarc (82%), 8. Jiří Vacek (77%), 19. Miroslav
Poschl (63%), 31. Antonín Sork (48%) a 36. Josef Šípek (36%).
Méně úspěšná byla bohužel loňská sezóna pro B družstvo. Přes
veškerou snahu na naše mladé hráče v tabulce první třídy zbylo
až jedenácté - sestupové místo. Především v závěru soutěže se
projevovala nezkušenost mladých hráčů, kteří zaplatili
nováčkovskou daň a v příštím ročníku budou startovat ve druhé
třídě.

Přijďte nás povzbudit !!!
„A mužstvo“
11.10.08 16:00 hod.
25.10.08 14:30 hod.
15.11.08 13:30 hod.

SK Roztoky – Jíloviště
SK Roztoky – Sokol Kosoř
SK Roztoky – Sokol Holubice

„Dorost“
08.11.08

11:00 hod.

„žáci“
12.10.08
10:00 hod.
02.11.08
10:00 hod.
16.11.08
10:00 hod.
„přípravka“
01.11.08

9:00 hod.

SK Roztoky – SK Černošice
SK Roztoky – Sokol Tuchoměřice
SK Roztoky – FK Lety
SK Roztoky – Sokol Zvole
SK Roztoky – SK Kazín

Podrobnosti k odehraným utkáním, aktuální informace
a zajímavosti z roztocké kopané můžete najít na našich
webových stránkách www.skroztoky.cz
Martin Rambousek

Historický úspěch
roztockých stolních tenistů
Vážení čtenáři, rádi bychom se s Vámi podělili o úspěch, který
zaznamenali roztočtí stolní tenisté v loňské sezóně. Jak jsme
Vás prostřednictvím Odrazu informovali již v průběhu
letošního roku, A tým stolních tenistů si kladl vysoké cíle:
postup z okresní do krajské soutěže družstev. Po skončení
sezóny můžeme s hrdostí oznámit, že smělé cíle byly naplněny
a město Roztoky tak bude mít poprvé v historii své zástupce
v krajském přeboru!
V dramatickém finále loňské soutěže, hraném systémem domavenku, se Sokol Roztoky A utkal s vítězem základní části
Sokolem Lety. O vítězi a tím i postupujícím rozhodoval
v konečném účtování jediný bod. Po porážce roztockých

Již v průběhu prázdnin byla zahájena příprava na nadcházející
soutěžní ročník. Cílem A týmu je zachování krajské soutěže
v Roztokách navzdory těžké konkurenci silných mužstev
z velkých měst středočeského kraje. V okresních soutěžích
budou v letošní sezóně startovat opět dvě družstva. Uvolněné
místo v první třídě po odhlášení Štěchovic zaujme naše „béčko“,
složené především ze zkušených hráčů, kteří se neprosadili na
soupisku „áčka“. Cílem bude udržení soutěže přes odliv
největších opor do krajského přeboru. Nově vzniklý C tým bude
nastupovat ve druhé třídě a cílem jeho mladých hráčů je po
loňském sestupu co nejrychlejší návrat do první třídy okresního
přeboru.
Na závěr bychom chtěli touto formou velmi poděkovat našim
sponzorům - firmě ALCHIMICA a jejímu majiteli inženýru
Pavlovi Jursíkovi a provozovatelům restaurace U KRBU
bratrům Ivanovým. Oba tito partneři nemalou částkou finančně
podpořili náš oddíl a připojili se tak k dlouhodobé podpoře
stolního tenisu ze strany roztockého Sokola. Mají proto na
historickém úspěchu nemalý podíl. Děkujeme!
Martin Švarc
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Vážená redakce ODRAZu,

Lavičky v našem městě
Na žádost fyzicky slabších občanů našeho města, kteří se na naši
organizaci obrátili, jsem v květnu napsala supliku na Městský úřad
Roztoky o umístění dalších laviček v našem městě, zvláště pak
podél nákupních cest od Tesca, aby si starší a zdravotně postižení
občané mohli odpočinout.
Naši žádost vyřizoval Odbor životního prostředí. Telefonicky
jsem se dohodla s pí. Revákovou, že možnost dalšího umístění
laviček ve městě prověří a že prověří také možnost použití služeb
společnosti ADnet, která vybavení lavičkami zdarma nabízí.
Dohodly jsme se, že mi napíše, až bude vědět něco konkrétnějšího.

čin neznámého vandala mě tak popudil, že jsem se rozhodla
nenechat si to jen pro sebe, ale podělit se o své pocity s ostatními.

KOMU VADÍ KVĚTINY
Opilci, který se vrací s mozkem zatemnělým alkoholem
a má vztek na celý svět, nebo závistivci, který neumí vypěstovat
ani pampelišku, nebo vandalovi, kterému vadí absolutně
všechno?
Ať tomu, nebo tomu, každopádně mu přeji, aby mu ruce upadly!
Ty ruce, kterými vyrval plůtky v oknech, za kterými byly

Když jsem do konce července nedostala žádnou odpověď, obrátila
jsem se na OŽP znova.
4.8.2008 jsem od vedoucí pí. Krautové dostala odpověď, že
„počet laviček v centru města považují za dostatečný“, dále že
„navrhované umístění laviček v ulici Lidická není reálné“ a že
„u Domu obchodu a služeb byly investorem umístěny 2 nové
lavičky, které může veřejnost využít při cestě k zastávce MHD“.
Co k přístupu pracovnic OŽP říct? Zřejmě nemají ponětí
o problémech starších a zdravotně postižených spoluobčanů.
Nevědí, jak mnoho energie stojí dojít s nákupem domů, jak je
obtížné dostat se s ním do autobusu, když v jedné ruce držíte hůl
a ve druhé nákup.

truhlíky s muškáty, se kterými se od jara do podzimu piplám
nejen pro svoji radost, ale i pro potěšení kolemjdoucích. Truhlíky
shodil na zem, poničil, květiny rozlámal.
To vše samozřejmě pod rouškou noci, ze soboty 20. na neděli
21. září, třičtvrtě hodiny po půlnoci. A činil se rychle.
Než jsem vylezla z postele a stačila vyhlédnout z okna, byl
pryč.
Možná, že bylo dobře, že tak rychle zmizel, protože
nevím, co bych byla schopna udělat, kdybych ho při činu
přistihla!!
Dagmar Vysoká

Nešlo nám o žádné „zřizování klidové zóny s posezením“, jak to
označila pí. Krautová, ale o zastávku k načerpání nových sil.
Ráda bych si v Odraze přečetla i názory dalších spoluobčanů.
Myslíte si, že je laviček v našem městě opravdu dost?
Marie Nadrchalová
předsedkyně ZO SPCCH

JEŠTĚ O KOČKÁCH A LIDECH
Vracím se k hezkému a vtipnému článku pí, ing. Krautové, ve
kterém informuje občany jak alespoň částečně mohou zamezit
přemnožení koček. Podrobnosti jsou v 9. čísle Odrazu, str. 16. Vadí
mi jenom, že potom vykastrované kočky budou pohozeny v místě
odchytu. Budou zase opuštěné, hladové a blíží se zima.
Tohle všechno začalo chováním nezodpovědných majitelů koček.
Svoji kočku nedají vykastrovat, ale nejsou líní roznášet po všech
koutech našeho města koťátka a házet je do cizích zahrad. Jejich
bezohledná drzost vůči spoluobčanům je vyloženě sprostá.
Surovost ke zvířatům, kterým takto připraví bídný život, je
nepochopitelná. Všem nám to vadí, někomu ničí zahrady,
hygienické a zdravotní riziko je tu také. Taktéž to vadí soucitným
lidem, opět ze všech koutů Roztok, ze kterých se stávají
nedobrovolní sponzoři jídla pro kočičí žebráčky. Mnozí ani žádné
kočky doma nemají, ale je jim líto trpících zvířat.
Pomoc Městského úřadu ani angažovanost ostatních nic nezmůže,
když budou tito chovatelé řešit umístění koťat výše popsaným
způsobem. Pro Městský úřad a ostatní občany bude situace
neřešitelná.
Zuzka Převorovská
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Společenská kronika
Poděkování p. starostce a MÚ za blahopřání k životnímu jubileu,
výročí sňatku atd. zaslali:
Abrahámová Amálie, Batěk Vladislav, Cempírková Jiřina,
Daňkovská Marie, Dědič Václav, Hotový Václav, Chrdle Vlastislav,
Ing., Kaszineczová Ilona, Košťál Miroslav, Kyslík Jiří, Pőshl
Miloslav, Srncová Jitka, Šislerová Alena, Záveský Jiří, Zítková
Marie

Poděkování
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří doprovodili na
poslední cestě p. Jiřího Skružného, jenž nás před nedávnem náhle
opustil. Zároveň bychom chtěli poděkovat T. Novotnému aj.
Prokešovi za milá slova zveřejněná na stránkách ODRAZu,
přátelům, známým a všem ostatním za projevenou soustrast.
Rodina Skružných, Hedlova a Votavova

Za Milanem Vítkem….
RNDr. Milan Vítek zemřel po dlouhé těžké nemoci ve věku
48 let. Patřil mezi nejvýznamnější občany Roztok, ač o jeho
existenci-natož o jeho práci, měl v našem městě ponětí jen
málokdo.
Vystudoval obor matematické struktury na Matematickofyzikální fakultě UK. Po ukončení studia působil jako
asistent na katedře matematiky tehdejší plzeňské
„Techniky“. Později se však objevil ve velmi významných
řídících funkcích. Na základě vítězného konkursu se stal
ředitelem Finančního odboru Ministerstva vnitra ČR.
Později (po obvyklých personálních změnách spojených
s nástupem nového ministra) pak ředitelem Finančního
úřadu Praha-západ.
Stovky podnikatelů i inteligentních funkcionářů měst a obcí
tohoto nejbohatšího okresu v celé ČR, mohly ocenit jeho
velkorysost spojenou s hlubokou znalostí věci. Nečekaně se
setkali s vyjímečným „úředníkem“, který nejenže
neblábolil nesmysly, ale pomohl jim orientovat se
v neustále se měnících záludech daňových zákonů, které
náš čacký Parlament vrhá mezi zděšené občany. Jeho
filosofií nebylo co nejvíc lidí zničit, ale poradit jim, jak se
ve své „šlamastyce“ vlastně vyznat. Byl jeden z těch
nemnohých, kteří ctili zákon, ať byl jakýkoli. Nikdy jsem
z něj neměl pocit, že čeká na „obálku“. (Dlouholetý
roztocký místostarosta p. Tříska, by o tom mohl podat
nejedno svědectví…)
Milana smrt nijak nezaskočila, věděl o ní a čelil jí statečně,
v klidu-a jak nejlíp mohl. Jako externista přednášel
matematické metody finančních analýz na své rodné
ALMA MATER, k obhajobě měl připravenu doktorskou
dizertaci věnovanou problémům moderní algebry…
Poslední rozloučení s Milanem Vítkem se konalo v pátek
ve Velké obřadní síni ve Strašnicích. v pátek 26. 10. 2008.
V záplavě kytic jste mohli vidět i tu ze Psár, Okoře, atd. Tu
z Městského úřadu z Roztok byste ovšem hledali marně…
Čest jeho památce!
Ladislav Kantor
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SOUKROMÁ INZERCE

Soukromá inzerce
Angličtina pro malé i velké školáky - doučování / výuka.
Tel.: 604 914 799.
-------------Autoři, kteří si ještě nevyzvedli fotografie z výstavy u p. Kolářové, po dohodě – e-mail r.kolarova@centrum.cz.
-------------Daruji pouze do výborných podmínek 7-mi měsíčního pejska
plemene Čínský chocholatý pes (chlupatá varianta, vypadá jak
malý afgánský chrt) pouze do domečku se zahrádkou. Důvod
sdělím telefonicky. Hodný, čistotný, bezkonfliktní.
Tel.: 723 962 400, 732 207 381.
-------------Hledám asistentku pro holčičku do první třídy na pol. úvazek.
Tel.: 602 681 144.
-------------Hledáme trenéra/ku fitness v Roztokách. Tel.: 777 257 112.
-------------Hledám paní na úklid 1x týdně 3 hodiny za 400,- Kč.
Tel.: 775 320 116.
-------------Hledám paní na výpomoc v domácnosti a na občasné pohlídání
2 holčiček (2, 5 let). Prosím volejte: 777 140 410.
-------------Hledáte prodej kosmetiky Oriflame v Roztokách? Objednávky líčení - zdravá výživa: rychle - levně - kvalitně. Váš kosmetický
poradce Mirka: 604 156 408.
-------------Koupím dům, chalupu i před opravou, platím hotově.
Tel.: 722 064 950.
-------------Koupím pozemek v Roztokách pro stavbu rodinného domu,
nebo i parcelu s rozestavěným domem. Tel.: 603 439 382.
-------------Nabízím hlídání dětí, 20-ti letá slečna, v kteroukoliv denní dobu,
čeština, angličtina. Tel.: 777 635 017.
-------------Odvezu děti do školy na Červený Vrch nebo i po Praze 6.
Tel.: 777 609 491.
-------------Přijmeme pracovnice na odpolední úklid kanceláří v Roztokách.
Informace na tel: 724 033 325.
-------------Prodám dětské jízdní kolo 14“ Tiger i s přídavnými kolečky
v perfektním stavu, málo používané (obrázek na
http://www.planetadeti.cz/Kola/page-1-16/468-Detske-koloTiger-14-.html ) za 1.500,- Kč a dětskou helmu (3-6 let) na kolo
Author, typ želvička, za 350,- Kč. Tel.: 606 232 055.
-------------Prodám dětský kočárek CAM Neonato. 0-36 m, po 1 dítěti,
modro-šedý. Trojkombinace, prostorná hluboká korba, sporáček
s nánožníkem, autosedačka, pláštěnka, moskytiéra, kšírky,
pumpička na kola. PC 16.000,- Kč, nyní 5.000,- Kč.
Tel.: 606 525 837.
-------------Prodám kočárek pro dvojčata - hluboké korbičky (v perfektním
stavu), sportovní korbičky (opotřebované), pláštěnka, moskitiera
- zelená barva, trojkolka (Free line collection). Cena: 2.000,- Kč.
Tel.: 606 962 484.
--------------
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Prodám levně el. závěsný boiler 50L bílý, zn. Tatramat,
230V/850W, v dobrém stavu , málo užívaný. Tel.: 603 855 367.
-------------Prodám dětský sportovní kočárek po 1 dítěti za 1.500,- Kč,
značka Peg-Pérego Aria. Nastavitelná opěrka zad, ochranné
madlo, ale již chybí bezpečnostní pásy. Nákupní košík, lehce
složitelný. Tel: 737 224 657.
-------------Prodám: 1) dívčí lyže Head Radical 160 cm, vázání Tyrolia,
cena: 500,- Kč. 2) střešní skibox – 500,- Kč. 3) peřiňák leštěný
tmavý – 500,- Kč, pěkný! 4) polohovací rošt + matrace 200x90,
nové – 1.000,- Kč. 5) HiFi + Tv skříň černá – 500,- Kč. 6)
lednice s mrazákem Calex – 500,- Kč. Tel.: 731 160 280.
-------------Prodám ihned rodinný dům v Roztokách. Tel.: 736 674 553.
-------------Prodám kočárek Inglesina Magnum – trojkombinace, místo
korbičky lze nasadit autosedačku. Ke kočárku přidám:
autosedačku Inglesina Huggy a originální doplňky (pláštěnka,
síť proti hmyzu, antialergická matrace s polštářkem, hygienická
vložka, taška na kočárek). Vše jako nové. Barva světle šedá
a žlutozelenkavá. Cena: 6.000,- Kč. Tel.: 607 864 125.
-------------Prodám modré dětské odrážedlo Mini Viper (jako kolo bez
šlapek): naf. pneu, ruč. brzda pro zadní kolo, odklad. lavička na
nohy, za 1.100,- Kč; cestovní sklád. postýlku (jednou použitá)
za 900,- Kč; dět. kočárek Knorr (čtyřkombinace, včetně tašky
a dvou nánožníků) za 3.700,- Kč; tříkolku za 250,- Kč; kojen.
fusak - prací za 300,- Kč, znač. zimní bundu (12-18 m. dívčí)
za 500,- Kč (včetně zim. obuvi odp. vel.). Možno i zvlášť.
Tel.: 604 470 167.
-------------Prodám na Favorita mírně ojetou sadu zimních pneu na discích.
Rozměr: radial 165/70/R-13. Cena: 1.500,- Kč.
Tel.: 607 547 200.
-------------Prodám: 1) oblečení na chlapečka 0-1 rok – vše v bezvadném
stavu, kvalitní 2) plastovou vaničku + lehátko textilní 3)
přebalovací pult s pevným dnem 4) hrací deka s hrazdičkou
a zvířátky 5) autosedačka Chicco 0-9 kg. V případě zájmu
volejte: 777 564 120.
-------------Prodám rok starý rozkládací gauč vhodný i pro spaní (140x200)
oranžovo-béžový s velkým úložným prostorem - PC 5.000,- Kč,
nyní 4.000,- Kč. Přidám také masážní podložku proti bolestem
zad na spaní - 100x200 - PC 2.000,- Kč, nyní 1.000,- Kč.
Tel.: 604 775 076.
-------------Prodám starší trekingové kolo, rám č. 19, modrá barva,
přehazovačka z r. 2007, servisní prohlídka v Cykloadam
z 08/2008. Cena 2.000,- Kč. Tel.: 606 525 837.
-------------Prodám stavební pozemek v Roztokách 600 m2 za cenu
2,500.000,- Kč. Tel.: 603 705 944.
-------------Prodám 2+1, 57m2 v OV v Roztokách u Prahy, Masarykova
963, v původním stavu v pěkném panelovém domě o čtyřech
podlažích. Zděné jádro. Dům je po rekonstrukci: fasáda, střecha,
stoupačky, plastová okna. Topení ústřední. Volný ihned! Klidné
prostředí, přitom Dejvická nebo Masarykovo nádraží v dostřelu.
Právní služby mám zajištěny, výplata kupní ceny
prostřednictvím notářské úschovy po zápisu vlastnického práva

SOUKROMÁ INZERCE
ve prospěch kupujícího. 2500000,- tel: 728081302
mail:anrik@seznam.cz Realitky ne!
-------------Pronajmu 2+kk, 43 m2, jih, 2. np v nové zástavbě „Na Ostrohu“,
sklep, garáž. stání, balkon 7,5 m2, v Roztokách u Phy. Dobré
vlak. i autobus spojení. Tel.: 607 969 527, 602 408 075.
-------------Pronajmu byt v Roztokách, 2 + 1 s lodžií a sklepem, částečně
vybavený. Cena: 8 500,00 Kč měsíčně plus provozní poplatky.
Tel.: 776 288 536.
-------------Pronajmu garáž Nad Čakovem. Tel.: 728 527 211.
-------------Roztocký kožní lékař MUDr. Zdeněk Preclík – ordinace
Řachova 486 – oznamuje, že od 1.10.2008 ošetřuje i pojištěnce
Vojenské zdravotní pojišťovny (VOZP 201). Ošetřuje tedy
pojištěnce: VZP (111), OZP (207), ZPMV (211), ČNZP (222),
VOZP (201).
-------------Vyměním byt ve výborném stavu na Hanspaulce v Praze 6,
55 m2, v OV, 2. patro, sklep, garáž, za byt v Roztokách v OV
nad 80 m2 s oploceným pozemkem kolem domu, lze i před
rekonstrukcí. Tel.: 776 760 694.
-------------Vyměním udržovaný dům se zahradou v Roztokách 3+1/balkon,
2+1, podsklepený, garáž, za byt v Roztokách v novostavbě 3+1
nebo kk/B, L, T, výtah, OV. Doplatek. Tel.: 737 409 386.
-------------ZAHRADA – úpravu zahrady včetně sekání trávy, přijme
zkušená zahradnice. Tel.: 774 141 824.
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